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Ни въ предшествующей, ни въ настоящей статьѣ моей 
читатель не найдетъ никакихъ указаній на литературу, ни 
ссылокъ на постороннихъ авторовъ: приступая къ моимъ 
изысканіямъ, я рѣшилъ до окончательнаго разрѣшенія во¬ 
проса не касаться ни твореній создателей новой геометріи, 
ни попытокъ доказательствъ истинности Эвклидова посту¬ 
лата. 

При неііоколебимой увѣренности въ истинности и, слѣ¬ 
довательно, доказуемости Эвклидова постулата, творенія 
математиковъ, исходящихъ изъ произвольно взятыхъ по¬ 
стулатовъ, отрицающихъ его и, слѣдовательно, ложныхъ,— 
не могли дать мнѣ истину; предстояла только опасность 
подчиниться генію этихъ лицъ, покорившихъ смѣлому по¬ 
лету своихъ воззрѣній умы новѣйшихъ ученыхъ и нало¬ 
жившихъ печать своего мышленія на новѣйшую матема¬ 
тику. 

Знакомиться съ трудами ученыхъ, пытавшихся доказать 
Эвклидовъ постулатъ, я считалъ опаснымъ потому, что это 
могло побудить меня вступить на тѣ пути, которыми они 
шли, и пытаться внести частныя улучшенія въ ихъ методы 
изысканія, которые между тѣмъ должны были быть лож¬ 
ные, такъ какъ не дали желанныхъ результатовъ. 

Оставалось идти совершенно самостоятельнымъ путемъ, 
рискуя впасть въ тѣ же ошибки, которыя были сдѣланы 
моими предшественниками; но за то чужія ошибки не могли 
наталкивать меня на ложные пути изысканія. Я избралъ 
послѣдній путь. 

Доказательство должно было найтись, потому что не 
можетъ быть геометрической истины, которую нельзя было 
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бы доказать. Доказательство найдено; утвердившееся мнѣ¬ 
ніе о недоказуемости Эвклидова постулата оказывается лож¬ 
нымъ; постулатъ устраненъ и разрѣшенъ въ рядъ теоремъ^ 
основываюп];ихся на предшествующихъ установленныхъ 
истинахъ. 

Такимъ образомъ изъ предполагавшихся возможными и 
вполнѣ равноправными нѣсколькихъ различныхъ ученій о* 
пространствѣ, — ученій, какъ полагали, одинаково истин¬ 
ныхъ или ложныхъ, такъ какъ на каждое изъ нихъ умъ 
Человѣка накладывалъ свою субъективную печать произ* 
вольно за возможно истинныя принятыхъ основныхъ поло¬ 
женій,—единственнымъ истиннымъ, нисколько не завися¬ 
щимъ отъ нашего произвола оказывается древнѣйшее уче¬ 
ніе Эвклидовой геометріи. 

Эвклидовъ постулатъ не есть лишь замаскированное 
опредѣленіе; онъ выражаетъ дѣйствительное свойство про¬ 
странства: пространство, оказывается, имѣетъ свои неиз¬ 
мѣнныя свойства, независимыя отъ свойствъ нашего ума,— 
свойства, не зависящія отъ анатоміи нашего тѣла, отъ 
числа полукружныхъ каналовъ слуховаго органа, или отъ 
идей, укоренившихся чрезъ наслѣдственность и сдѣлав¬ 
шихся привычными для насъ. Нельзя дѣлить геометріи на 
болѣе удобныя для насъ и менѣе удобныя, но въ сущно¬ 
сти вполнѣ равноцѣнныя со стороны ихъ истинности, — а 
надо различать Геометрію единственную, необходимую,^ 
истинную,—и геометріи ложныя, произвольныя, которыя 
наша фантазія можетъ плодить въ неопредѣленномъ числѣ. 
Въ истинной Геометріи не мы налагаемъ на пространства 
Фѣ или другія свойства, но мы силою правильной логики 
только познаемъ его истинныя свойства, независимыя отъ 
существованія тѣхъ или иныхъ, живыхъ существъ и ихъ 
психическихъ свойствъ. ^ 

Поскольку она отрицаетъ истинность Эвклидова посту¬ 
лата и, слѣдовательно, всѣ съ необходимостью вытекающія 
изъ него слѣдствія, и замѣняетъ его своими ложными по¬ 
стулатами, слѣдствія изъ которыхъ совершенно иныя, — 
новая геометрія теряетъ право существованія какъ науч¬ 
наго ученія и отходитъ въ область исторіи какъ поучи- 

V 
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т'ельнѣйшій примѣръ великихъ заблужденій человѣческаго 
ума при единомъ отступленіи отъ строгой истины. 

Плодотворною остается роль новой геометріи какъ маяка, 
предостерегающаго изслѣдователя о путяхъ, по которымъ 
ему не должно идти. Остается она и какъ превосходный 
оселокъ, на которомъ должно испытывать законченность 
геометрическаго изысканія: лишь только разсужденія бу¬ 
дутъ открывать возможность перехода въ одну изъ обла¬ 
стей новой геометріи, это будетъ служить доказательствомъ 
Ьіаіиа’а въ цѣпи умозаключеній и необходимости довер¬ 
шить ее до полной невозможности впаденія въ предѣлы 
втихъ лишь воображаемыхъ геометрій. 

Л. В. Генина. 

Москвя. 
2.ѴХ11 1912. _ 

Мое доказательство абсолютной истинности Эвклидовой 
теоріи параллельныхъ прямыхъ, а, слѣдовательно, и абсо¬ 
лютной ложности всякой другой ихъ теоріи, каковы теоріи 
Лобачевскаго и Римана, встрѣчаетъ со стороны нѣкотот 
рыхъ сомнѣнія въ той части его, гдѣ оно ведется путемъ 
4ейисио аі аЬзпгйиш, т. е въ 3-ей леммѣ въ предшествую¬ 
щемъ изслѣдованіи моемъ о параллельныхъ прямыхъ )• 

Поэтому здѣсь я даю новое, самостоятельное доказа¬ 

тельство,—прямое и болѣе простое. 
Это второе доказательство можетъ также служить и для 

подкрѣпленія моего (іесіисііо асі аѣзигбит въ 3-ей леммѣ 
устраненіемъ тѣхъ его частей, которыя подвергаются со¬ 

мнѣніямъ. 

Такъ какъ въ послѣднія времена сомнѣніямъ подвер¬ 
гается не одна только Эвклидова аксіома о параллельныхъ 
прямыхъ, но и другія аксіомы, то здѣсь я считаю полез¬ 
нымъ дать сначала доказательства положенія о томъ, что 
черезъ двѣ точки можно провести только одну прямую. 

') „Обоснованіе теоріи параллельныхъ прямыхъ безъ особаго посту¬ 

лата". Москва. 1912, стр. 9 и 39—43. 



Лемма Гая. 

Если черезъ двѣ точки, А и В, можно провести двѣ раз¬ 

личныхъ прямыхъ, АоіВ и А^В, то оба отрѣзка А(іВ и 
А^В равны другъ другу ^). 

Если черезъ двѣ данныя точки А л В можно провести 
двѣ различныхъ прямыхъ АаВ и А^В, то, расходясь въ 
точкѣ В, онѣ должны сходиться въ точкѣ А подъ нѣкото¬ 

рымъ угломъ"^ образуя нѣкоторую фигуру АаВ^А. 
На эту фигуру наложимъ тождественную ей другую, но 

опрокидывая послѣднюю такъ, чтобы сторона ея Аа пошла 
по направленію А^; тогда вслѣдствіе неизмѣнности угла 

сторона А^ накладываемой фигуры пойдетъ по напра¬ 
вленію стороны Аа фигуры неподвижной. 

И 

1) Легко доказать, что въ такомъ случаѣ прямыя АдВ и АрВ пере¬ 

сѣкаются въ безпредѣльно большомъ числѣ точекъ* 
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При такомъ наложеніи сторона Аа накладываемой фи¬ 
гуры. которую обозначимъ черезъ А (а), должна во вспхъ 
точкахъ свонхъ слиться со стороною АР фигуры неподвиж¬ 
ной, потому что если бы въ нѣкоторой точкѣ I',—какъ бы 
ничтожно малъ ни былъ участокъ АР, — она отдѣлилась 
отъ нея, то мы имѣли бы расщеплете одной и той же пря¬ 
мой АР въ точкѣ Г на двѣ вѣтви Р"^ и Рр, — что невоз¬ 
можно. 
По той же самой причинѣ и сторона Ар накладываемой 

фигуры, которую обозначимъ черезъ А (Р), должна совпасть 
во всѣхь точкахъ своихъ съ вѣтвью Аа неподвижной фи¬ 
гуры, такъ какъ, совпавши на нѣкоторомъ участкѣ АО со 
стороною Аа неподвижной фигуры, она не можетъ отще¬ 
питься отъ *нея въ точкѣ С и идти далѣе самостоятель¬ 
нымъ путемъ С§. 

Вслѣдствіе неизмѣнности угла"® ясно, что если сторона 
А (а) накладываемой фигуры слилась съ стороною Ар не¬ 
подвижной, то и ея сторона А(б) не можетъ имѣть само¬ 
стоятельнаго направленія АН такъ, чтобы кромѣ точки А 
не имѣть ни одной общей точки съ стороною Аа непо¬ 

движной фигуры, потому что иначе уголъ Р^ЛІ не былъ бы 

равенъ углу"^ она должна, какъ уже сказано, пойти по 
направленію стороны Аа неподвижной фигуры, сливаясь 
съ нею на всемъ своемъ протяженіи. 

Но вслѣдствіе этого вершина (X) накладываемой фигуры 
должна совпасть съ вершиною В неподвижной фигуры. 

Отсюда слѣдуетъ, что сторона АРВ неподвижной фигуры 
равна ея сторонѣ АаВ. 

Дѣйствительно, АрВ = А(а)(Х), которая по нашему пер¬ 
воначальному предположенію равна АаВ. 

Точно также АаВ=А(р)(Х) которая по первоначальному 
предположенію равна АрВ. Слѣдовательно, 

АаВ = АрВ. 

Теорема I. Черезъ двѣ точки можно провести только 
одну прямую. 
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Допустимъ, что черезъ точки А ^ В можно провести 
двѣ различныхъ прямыхъ, АМВ и А^В, и пусть М будетъ 
средина отрѣзка АМВ. 

Проведемъ черезъ М вторую прямую М|хВ, отличную 
отъ прямой МуВ. Такая прямая должна существовать въ 
силу допущенія, что черезъ двѣ точки можно провести двѣ 
различныхъ прямыхъ. 
Легко видѣть, что продолженіе прямой ВдМ должно 

пройти черезъ точку А >)• 

Дѣйствительно, по предыдущему мы имѣемъ, что 
ВрМ = ВуМ = М8А 

такъ какъ М лежитъ на срединѣ отрѣзка ВМА. 
Когда мы опрокинемъ фигуру МуВрМ такъ, чтобы Му 

пошла по Мѵ, а Мр по М8, то убѣдимся, что Мѵ и М5 дол¬ 
жны пересѣкаться въ нѣкоторой точкѣ X вслѣдствіе ра¬ 

венства угловъ ѵІІІ§ = уМр = (р и точка X пересѣченія Мѵ 
и М8 должна совпасть съ точкою В наложенныхъ на Мѵ и 
Мб прямыхъ Му и Мр. А такъ какъ при такомъ наложе¬ 
ніи Мр пойдетъ по Мб, то вслѣдствіе равенства 
МѵХ == МрВ = МбХ = МуВ = М5А точка X должна быть 

точкою А. 
И такъ, прямая, проходящая черезъ М, средину отрѣзка 

АМВ, и черезъ точку В, должна пройти и черезъ точку А, 

причемъ отрѣзки ея МрВ и МѵА равны каждый половинѣ 
отрѣзка АМВ. 

Но АМВ есть прямая, слѣдовательно, кратчайшее раз- 

*) Этимъ вмѣстѣ съ тѣмъ доказывается, что черезъ точки Л в. Б 
пройдетъ безконечное число прямыхъ, величина отрѣзковъ которыхъ 



— 9 

стояніе между ^ и Д и, слѣдовательно, короче всякой ло¬ 
маной или кривой, проходящей черезъ эти двѣ точки* 
ВцМ-)-М8А же есть ломаная и, слѣдовательно, Должна 
быть > В-^М М8А = ВМА. 

Такимъ образомъ допущеніе возможности существованія 
двухъ различныхъ прямыхъ, проходящихъ черезъ двѣ дан¬ 
ныхъ точки, приводитъ къ противорѣчивому утвержденію, 
что прямая, соединяющая двѣ точки, равна ломаной, сое. 
диняющей эти же двѣ точки-. 

Отсюда вытекаетъ слѣдствіе, что черезъ двѣ точки мо¬ 
жно провести только одну прямую. 

Для того, чтобы ярче выступала невозможность допу¬ 
щенія, что черезъ двѣ точки можно провести двѣ различ¬ 
ныхъ прямыхъ, можетъ быть не литнее указать здѣсь на 
неизбѣжныя слѣдствія такого допущенія. 

1) Въ такомъ случаѣ двѣ прямыхъ, какъ уже упомяну¬ 
то выше въ примѣчаніяхъ, имѣли бы не только двѣ, а 
безпредѣльно большое число общихъ точекъ А|, А^,... Ап, 
В,, Вд,... Ви, причемъ черезъ всѣ эти точки, кромѣ того, 
проходило бы безконечно большое число другихъ прямыхъ, ве¬ 

личина отрѣзковъ которыхъ равна АВХ^ Эго слѣдуетъ 
изъ полной симметричности фиг. А, В, А,... ‘). 

*) Пользоваться понятіемъ о симметріи для хода самого доказатель¬ 

ства на такой ранней стадіи его развитія составляло бы, конечно, гру 
бое рѳіШо ргіпсіріі. Ко употребить его въ простой иллюстраціи къ этоі^ 
доказательству такъ же, какъ, напр., нѣсколько ниже понятіе о сфер , 
вполнѣ допустимо. 



— 10 
г 

2) Соединивъ любую точку X, лежащую въ простран¬ 
ствѣ, ограниченномъ обоими отрѣзками АМВ и АрМ, съ 
точками А ж В прямыми АХ и ХВ, мы получили бы, что 
АХ+ХВ должна быть прямою. 

Дѣйствительно, если АХ-{-ХВ ломаная, то продолживъ 
АХ до встрѣчи ея съ АМВ въ точкѣ У, мы получимъ 

АХ-1-ХУ = АМУ.(1) 

т. к. АУ и АМУ^ двѣ прямыхъ, проходящихъ черезъ точки 
А и У. А такъ какъ далѣе ХУ + УВ ломаная, а ХВ пря¬ 
мая, то 

• ХВ<ХУ+УВ.(2) 

Складывая равенство (1) и неравенство (2) и дѣлая при¬ 
веденіе, получимъ 

АХ-1-ХВ<АМВ 

что невозможно, такъ какъ АМВ по условію прямая. 
Отсюда линія АХ ХВ не можетъ быть ломаною., а дол" 

жна быть прямою, равною по длинѣ АМВ, т. е. 

АХВ = АМВ.(3). 

Слѣдовательно, въ пространствѣ, заключенномъ между 
отрѣзками АМВ и АрВ, должно проходить отъ точки А къ 
точкѣ в еще безконечное число другихъ прямыхъ, причемъ 
есѣ отрѣзки АХВ должны быть равны отрѣзкамъ АМВ 
и АРВ. 

Кромѣ того, выводъ о необходимости пересѣченія двухъ прямыхъ въ 
безконечно большомъ числѣ точекъ можетъ легко быть сдѣланъ здѣсь- 
и безъ упоминанія о симметріи, но, конечно, еъ гораздо большею не¬ 

нужною тратою словъ. 
Ниже, тамъ, гдѣ понятіе о симметріи вводится въ самый ходъ дока¬ 

зательства, оно обосновывается и развивается въ необходимыхъ для 
этой цѣли размѣрахъ. 
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Всѣ зти прямыя должны, очевидно, также проходить 
черезъ всгь точки 

, Ад..Ап , В|, Вд «. . Вп - 
3) Въ такомъ случаѣ сумма отрѣзковъ АХ + ХВ пря¬ 

мыхъ, соединяющихъ съ точками А ъ В любую точку X 
перпендикуляра МН, проведеннаго къ срединѣ отрѣзка 
АМВ прямой АВ, была бы прямою АХВ, равною по длинѣ 
прямой АМВ, на какомъ бы отдаленіи отъ прямой АМВ мы 
ни взяли точку X. 

Сверхъ того, какую бы точку 2 мы ни взяли внутри 
фигуры АХпВМА, линія А2В, представляющая сумму 
разстояній А2-|-2іВ, была бы прямою, равною по длинѣ 
прямой АМВ. 

N 

Фиг. 6. 

Дѣйствительно, раздѣлимъ прямую АМВ пополамъ въ 
точкѣ М, и проведемъ въ М перпендикуляръ, на которомъ 
отложимъ МХ4 == МN. Тогда пучки прямыхъ (АК,) и (ВN^), 
проходящіе черезъ точки А ъ тв. точки В и А^і, соотвѣт¬ 
ственно совпадутъ съ пучками (АХ) и (ВХ), если предста¬ 
вимъ себѣ фиг. АX^ВXА перегнутою по оси АМВ. 

Но такъ какъ среди отрѣзковъ, образующихъ пучки 
(АХ) и (ВХ) есть отрѣзки АХ и ХВ, сумма которыхъ 
АХ-Ь ХВ есть прямая АХВ, то и среди отрѣзковъ, соста- 
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вляющиіъ пучки (АN^) и (ВN^), непремѣнно найдутся та¬ 
кіе два отрѣзка АЫ,, и В, которые во всѣхъ своихъ точ¬ 
кахъ соотвѣтственно совпадутъ съ отрѣзками АN и N6, 
такъ что совпадающая съ прямою АКВ линія АК,-|-КіВ = 
АN,В будетъ также прямою АК,В = АМВ = АМВ. 

Ясно, что какъ прямая АNВ, такъ и прямая АКі В дѣ¬ 
лятся перпендикуляромъ К,\Ш въ точкахъ N тй. попо¬ 
ламъ. 

Возставляя въ точкѣ N4 новый перпендикуляръ и откла¬ 
дывая на немъ N. М„ = МК,, мы получимъ новую прямую 
АМ^ В=АN, В=АМ В = АЫ В. 

Этотъ процессъ мы можемъ продолжить произвольное п 
число разъ, такъ что получимъ 

АКВ = АМВ = АМ,В = АК^В . АЫ„ В. 

Ясно, что всѣ точки N,. N,5 ... Nп будутъ лежать на 
перпендикулярѣ МН. 

Соединимъ любую точку X этого перпендикуляра, ле¬ 
жащую между и М, съ точками А в В прямыми АХ и 
ХВ; на продолженіи прямой АХ, въ предѣлахъ площади 
АNп В МА, возьмемъ любую точку 2, которую также соеди¬ 
нимъ съ точкою В. Такъ какъ АКп У прямая, равная пря- 
мо'й АХ2У, то мы получимъ 

АХ-1-ХУ = АХ„У А2-|-2У = АХ„У 
г 

ХВ <ХУ + УВ 2В<2У + УВ 
АХВ < АХ„ В Л2В < АХп В 

что требуетъ равенствъ 

АХВ = АN„ В А2В = АХ„ В 

Слѣдствіемъ этого является, что любая ломаная 
А^ X, В, Ха А, X, Ва .. . будетъ прямою, равною по длинѣ 
прямой А, Ва Аа Ва Аз Вз . ... 
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Фиг. 7. 

Приписывать подобныя свойства плоскостнымъ образо¬ 
ваніямъ рѣшительно невозможно. Но если представимъ 
себѣ, что точки А ж В суть полюсы шара съ конечнымъ 

діаметромъ =-^’АВ, меридіанами котораго будутъ дуги 
АNВ, АМВ, АN,В... АМп В, а огибающимъ ее неопредѣ¬ 
ленное число разъ экваторомъ — общій перпендикуляръ 
NМN^ N2... Nп , то поверхность этого шара будетъ удовле¬ 
творять требованіямъ №№ 1, 2, 3, если представимъ себѣ» 
что полосу А, В( А^В^ ... Ап В„ мы наматываемъ на эту 
сферу такъ, что исходныя точки и совпадаютъ съ 
полюсами А ж В. 

•Д •• • • Дп 

УЗ ^<і| 
Фиг. 8е 
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Такимъ образомъ, допуская, пто на плоскости мы мо¬ 
жемъ провести черезъ двѣ точки болѣе одной прямой, мы • 
приписываемъ плоскости свойства конечной сферы, — мы 
подмѣниваемъ плоскость сферою,—что недопустимо. 

Непосредственнымъ слѣдствіемъ того, что черезъ двѣ 
точки можно провести лишь одну прямую, является то, 
что изъ точки А, лежащей внѣ прямой NN. можно опу¬ 
стить на послѣднюю только одинъ перпендикуляръ АМ, 
такъ какъ иначе черезъ двѣ симметричныя точки А тз. В 
можно было бы провести болѣе одной прямой. 

Но это положеніе очень легко доказывается и путемъ, 
аналогичнымъ только что проведенному для двухъ точекъ 
и прямой. И тутъ также обнаруживается подмѣнъ плоско¬ 
сти сферою. 

Если изъ точки А можно провести два перпендикуляра, 
АМ и АN, то эти перпендикуляры должны быть равны 
другъ другу. 

Л 

■ Дѣйствительно, наложимъ Д АМК самъ на себя такъ, 
чтобы точка М у рала въ М, а ^Ѵ—въ М‘, влфдствіе равен¬ 

ства угловъ аЖ^ = -^= А^^ прямая МА совпадаетъ съ 
КА, а КА съ МА, точка пересѣченія А остается прежнею, 
и МА = КА. 

Если далѣе отложимъ произвольное число п разъ на 
прямой КК„ отрѣзокъ КМ = МК[ = К, К^ —... = Кп-, Кп и 
соединимъ А съ всѣми точками К,, К^, ... К„, то мы по¬ 
лучимъ, что 

4 



15 ~ 

ЛаМК-ЛАК,М, А^М =р АN1 = АN = АМ и, да- 

лѣе, по той же причинѣ, 

ЛАN,М=^ЛАN,N„ АN, = АN^ 

^ АNп-1Nп-2 —Л АNп N11—1, АNГ^ц..1 — ? 

т. е. всѣ отрѣзки АNп будутъ равны перпендикуляру АМ, 
независимо отъ разстоянія МNп, и будутъ перпендикулярны 
къ прямой NN„. 

Но это будетъ справедливо и для всякой топки АГ, взя¬ 
той на прямой NN11, что слѣдуетъ изъ соотношеній 

АХ -)- ХУ = АКп У (прямая) 

ХВ <АУ = УВ 
АХ + ХВ<АХ„+К„ В 

требующихъ равенства АХ-|-ХВ = АХп^-Хп В, такъ какъ 
линія АХп В—прямая. 

Такимъ образомъ мы получаемъ недопустимый для пло¬ 
скости выводъ, что точка А, взятая внѣ прямой NN0 долж¬ 
на отстоять отъ всѣхъ точекъ послѣдней на одинаковомъ 
разстояніи, въ какомъ бы отдаленіи мы ни взяли эти точки, 
и что всякая прямая, соединяющая эту точку А съ любою 
изъ точекъ данной прямой, будетъ перпендикулярна къ 
послѣдней. 

Такому требованію будетъ удовлетворять никакъ не пло¬ 

скость, а конечная сфера съ діаметромъ = ^АМВ, гдѣ пред¬ 

полагаемые перпендикуляры АХп будутъ въ дѣйствитель¬ 
ности являться полумеридіанами АХп, а предполагаемая пря¬ 
мая ХМХі-.. N„ будетъ экваторомъ этой сферы, огибающимъ 
ее неопредѣленное число разъ. 
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л 

в 
Фнг. 10. 

И такъ, и допущеніе возможности проведенія двухъ 
различныхъ перпендикуляровъ изъ данной, внѣ прямой 
лежащей точки къ этой прямой, принуждаетъ насъ также 
къ подмѣну плоскости конечною сферою. 

Теперь мы можемъ перейти къ моему новому, прямому 
доказательству справедливости Эвклидовой теоріи парал¬ 
лельныхъ прямыхъ. 

Но прежде, чѣмъ приступить къ этому доказательству, 
здѣсь умѣстно сказать нѣсколько словъ о симметріи. 

Два отрѣзка прямыхъ АА и ВВ будутъ симметричны 
относительно прямой РР, если проходятъ черезъ точки 
(^1, А^) и (Ві, Вз), лежащія на однихъ и тѣхъ же пер. 
пендикуляряхъ А|В^ и А^Вз къ прямой РР такъ, что раз¬ 
стоянія этихъ точекъ отъ прямой РР соотвѣтственно равны 
другъ другу, т. е. если 

АіР| = РіВ,. АзРз= Р3В3. 



Прямая РР будетъ осью симметріи по отношенію какъ 
прямыхъ АА и ВВ, такъ и по отношенію ихъ симметрич¬ 
ныхъ отрѣзковъ А^А), и В,В2. 

Если перегнуть плоскость по оси симметріи РР, то какъ 
прямыя А А и ВВ, такъ и отрѣзки ихъ АіА,, и В,В2 совпа¬ 
дутъ другъ съ другомъ всѣми точками своими, такъ что 
симметричные отрѣзки прямыхъ А^А^ и В^В.^ равны другъ 
другу, какъ соотвѣтственно равный углы, образуемые ими 
со своими высотами. 

Проведемъ черезъ нѣкоторую точку прямой РР пря¬ 
мую 88, перпендикулярную къ прямой РР, и изъ точки Аі 
опустимъ перпендикуляръ АаЗ^ на прямую 88. 

Если отложимъ на прямой 88 отрѣзокъ Рд 8'^ = Р^ 83 и 
соединимъ точку 5'^ съ точкою то перегнувши плос¬ 
кость по оси симметріи РР, мы получимъ, что высота АаЗ^ 
совпадетъ съ отрѣзкомъ ВгЗ'г, откуда 

Вз8',= АД, В;8^,РІ='Г 
Точно такъ же, опустивши перпендикуляръ А18^ напря¬ 

мую 88 и взявши точку* 8'і, имѣемъ 

ВД, =А,8„ 

т. е. точки, симметрично расположенныя относителі но дан- 
2 
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ной прямой РР, рд.сположбны тякжѳ на соотвѣтственно 
одинаковыхъ разстояніяхъ отъ прямой 88, перпендикуляр¬ 
ной къ оси симметріи РР. 

И такъ, приступаемъ къ нашему доказательству. 

Лемма 1-ая. Если прямая А А проходитъ черезъ двѣ равно 
удаленныя отъ данной прямой РР точки А^иА^, лежащія 
по одну сторону отъ этой прямой, то перпендикуляръ ОЛпеа, 
возставленный въ средингь отріьзка Р^ р2 между основаніями 
перпендикуляровъ Р^ и Рд, діьлитъ отріъзокъ А| по¬ 
поламъ въ точкі'Ь О и въ то же время отвѣсенъ къ пря¬ 
мой АА. 

Изъ сліянія отрѣзковъ ОАі и О Ад при перегибаніи фиг. 
Аі Рз по оси ОРтел вслѣдствіе совпаденія точекъ А^ и А 
слѣдуетъ, что 

а такъ какъ*^ то 

ОА, = 0А2 

Лемма 2-ая. Если прямая А А пересгькаетъ прямую РР 

въ точкп> Аз, то высоты ея Ап Рп = кп идутъ все возрастая 
по мп>рп> удаленія отъ точки Аз пересгьченія этихъ двухъ 
прямыхъ, причемъ ни одна изъ высотъ Ап Рп не повто¬ 
ряется. 
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Если бы одна изъ высотъ, напр. Р^, равнялась дру¬ 
гой высотѣ Аз Ра, то раздѣливши отрѣзокъ Р^ Р^ пополамъ 
въ точкѣ Ртеа И Проведя Чбрвзъ эту точку пврпѳндикуляръ 
Ршеа О, МЫ получили бы 

— Хз = (1 

откуда при перегибаніи плоскости вокругъ оси ОРшеа вѣтвь 
ОАзА^^ прямой А А должна была бы совпасть съ ея вѣтвью 
ОА^А^; слѣдовательно, прямая А А должна была бы пере¬ 
сѣкать прямую РР еще въ другой точкѣ удаленной 
отъ точки Рщеа на разстояніе Ршеа Аз| =Ртеа Аз,—что невоз¬ 
можно. Слѣдовательно, 

^2 • • • • 

Такой выводъ мы получаемъ, если при изслѣдованіи 
прохожденія прямой АА будемъ исходить изъ точки Аз 
пересѣченія ея съ прямою РР. 

2* 
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Исходя не изъ Ав, а какой-нибудь точки Л^, лежащей 
вправо отъ точки А, и выше ея, мы получили бы обрат¬ 
ный выводъ, что вѣтвь А, Ад прямой АА послѣ точки Аі 
должна идти не внизъ для пересѣченія съ прямою РР, а 
вверхъ, отдаляясь отъ нея подобно вѣтви А^ Ап» такъ что 
никакой точки пересѣченія Ад существовать не можетъ. 

Фиг. 15. 

И ЭТОТЪ выводъ, какъ противорѣчащій первоначальнымъ 
даннымъ, такъ же недопустимъ, и только другимъ путемъ 
подтверждаетъ справедливость даннрй леммы. 

Теорема 1-ая. Если прямая АА проходитъ черезъ двгь 
неравно удаленныя отъ данной прямой РР точки А^ и 
то ея высоты идутъ все время возрастая по направленію 
отъ меньтей высоты къ большей и, обратно^ все убывая по 
направленію отъ большей высоты къ меньшей, и этому воз¬ 
растанію и убыванію нп>тъ предѣла на всемъ протяженіи 
этой прямой А А. 

Фиг. 16. 
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Сначала мн докажемъ: 

1) что каждой точкѣ X отрѣзка Р, Р, прямой РР (а 
также каждой точкѣ У высоты А, Р^ между точками Р, и 
А,) соотвѣтствуетъ своя особая, единственная высота NРт 
точки N отрѣзка А, Аі, соотвѣтствующей точкѣ X (или У), 
обладающая тѣмъ свойствомъ, что ея отрѣзокъ МРш между 
прямою А^ X (или Аа У) и прямою РР равенъ дайной мень¬ 
шей высотѣ А^ Р|. 

2) что каждая изъ высотъ ХРт отрѣзка А^ А^ больше 
данной меньшей высоты А^ Р,, которая есть наименьшая 
изъ высотъ этого отрѣзка. 

3) что каждая изъ высотъ КРщ отрѣзка Аг А| меньше 
данной большей высоты А, Р^, которая есть наибольшая 
изъ его высотъ. 

4) что высоты отрѣзка А^ А, постоянно возрастаютъ въ 
направленіи отъ его ниже лежащей точки А( къ выше ле¬ 
жащей точкѣ Аа, не повторяясь ни разу на всемъ протя¬ 
женіи этого отрѣзка и, наконецъ, 

5) что это справедливо не только для самого отрѣзка 
Аі кг прямой АА, но и для всей прямой на всемъ ея без¬ 
предѣльномъ протяженіи. 

I. Пусть Аі?, =1іі, А4Р2 = Ьі2 и Ь,<Ь,. 

Соединимъ точку съ произвольною точкою X, ле¬ 
жащею на прямой РР между точками Р^ и Р, (фиг. 16). 
Такъ какъ высоты отрѣзка А^Х имѣютъ всѣ возможныя 
величины между нулемъ и Ь,, то среди этихъ высотъ не¬ 
премѣнно должна существовать такая и при томъ един¬ 
ственная высота МРщ, что 

МРш == Ьі4 = А^Р^. 
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Такъ какъ прямая А^Х проходитъ внутри фигуры РіА* 
и, слѣдовательно, и точка Л/лежитъ также фигуры 
Р^А^, то продолженіе высоты МРт должно пересѣчь отрѣ¬ 
зокъ А^А^ въ нѣкоторой точкѣ іѴ, лежащей выше точки М\ 
а такъ какъ МРт составляетъ только часть высоты КРт 
соотвѣтствующей точки N отрѣзка А,Аз, то 

NРт > А,Р, 

Совершенно также, если соединимъ точку съ одною 
изъ точекъ У высоты А|Рз, лежащихъ ниже точки А^, мы 
въ виду того, что УРз<|А|Р,, и для отрѣзка А,У найдемъ 
такую высоту МРт = что соотвѣтствующая ей высота 
точки N отрѣзка А,Аі 

ХРт > АіР, 

при чемъ такъ же, какъ для отрѣзковъ АдХ, высота МРт, 
равная А(Р, = Ь,, и для каждаго изъ отрѣзковъ А^У будетъ 
соотвѣтственно единственною, что мы сейчасъ докажемъ. 

Дѣйствительно, разсмотримъ, что произошло бы, если¬ 
бы отрѣзокъ А^У (фиг. 17) имѣлъ на протяженіи своемъ 
между точками Аі и У яв единственную высоту МРт =Ьз 
а двѣ равныхъ другъ другу и меньшей высотѣ отрѣзка 
А^А^ высоты МРт = М'Р'т =АіР4=Ь, (фиг. 18). 
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При'ЭТОМЪ для разсмотрѣнія прохожденія прямой АіУ 
отъ точки Аі къ точкѣ У изберемъ за исходную точку 
вполнѣ опредѣленную, данную точку Аі (фиг. 17 и 18). 

Такъ какъ мы полагаемъ высоты МРт = Н'Р'ш, то про¬ 
ходящая на равномъ разстояніи между ними высота ОРшеа 
должна быть осью симметріи прямой А^У. 

Я' /і. 

Р 

Фиг. 18. 

Такъ какъ УР^, высота точки У, меньше Ь4, а высоты 
прямой АгУ на ея участкѣ А»М, простирающемся между 
точками Аі и М, всѣ больше то высоты симметричной 
ей въ силу леммы 1-ой вѣтви М'А'*, составляющей продол¬ 
женіе лѣвой вѣтви ОМ', должны вслѣдствіе симметричности 
прямой А^У относительно оси ОРтеЛ идти отъ точки М 
сначала повышаясь до точки А'2, симметричной къ точкѣ А^ 
и, слѣдовательно, имѣющей высоту А'аР'г = Ьг = АаРз, т. е. 
высоту, равную высотѣ исходной точки А^. 

Такъ какъ далѣе эта вѣтвь проходитъ раньше или 
позже черезъ точку У, лежащую на высотѣ АіРі ниже 
точки Ар и, слѣдовательно, должна будетъ понижаться до 
высоты, меньшей, чѣмъ Ьр то еще лѣвѣе точки А\ должна 
лежать нѣкоторая кульминаціонная точка V, которой, въ 
силу симметричности прямой А^У относительно оси ОРтеа, 
должна соотвѣтствовать правѣе точки А^ другая такая же 
кульминаціонная точка V. 
Далѣе, понижаясь влѣво отъ кульминаціонной точки Ѵ, 

и симметрично вправо отъ кульминаціонной точки V, 
прямая АзУ должна будетъ снова проходить черезъ точки А\ 
и Аз, отстоящія отъ прямой РР на разстояніи Ьз- Но, въ 
силу леммы 1-ой, отрѣзки А'зА'з и А2А3, представляющіе 
изъ себя участки прямой Аа У, проходящіе соотвѣтственно 



черезъ равно удаленныя отъ прямой РР пары точекъ 
ІА'^, А'з) и (А,, Аз), должны будутъ быть соотвѣтственно 
симметричны относительно кульминаціонныхъ точекъ СІ' и 
и, которыя, очевидно, лежатъ соотвѣтственно на срединѣ 
участковъ А'^А'з и А^Аз, такъ что высоты П'Р'„ и ПРа бу¬ 
дутъ осями симметріи какъ самихъ этихъ участковъ, такъ 
и всей прямой А^У. 

Но, вслѣдствіе симметричности прямой А^У по отно¬ 
шенію къ осямъ симметріи П'Р'а и ПРи , какъ влѣво отъ 
точки 17', такъ и вправо отъ точки 17, должны слѣдовать 
симметричныя вѣтвямъ ІІ'О и 110 вѣтви ІІ'О'з и ПО,, такъ 
что 

О' Р'о, =0Ршеа =0,Р 2^ 02 

И 
Ѵ|' Р' — ]И' Р' ^М'Р'ш =МРш=М,Р„2 = М,Р„з. 

Изслѣдовать далѣе получаюш;ееся прохожденіе прямой 
А^У нѣтъ никакой цѣли. Достаточно знать, что при нашемъ 
допущеніи двухъ равныхъ высотъ для участка А,У прямая 
А,У должна проходить черезъ три равноотстоящихъ отъ 
прямой РР точки 0\, О ж О, расположенныхъ на высо¬ 
тахъ, отстоящихъ другъ отъ друга, очевидно, на равныхъ 
разстояніяхъ Р' о,Ріпеа = РтеаР2: прямая АзУ должна будетъ 
быть перпендикулярною не только къ этимъ тремъ равнымъ 
и равноотстоящимъ другъ отъ друга высотамъ, но и ко 
всѣмъ безъ исключенія высотамъ своимъ, которыя всѣ бу¬ 
дутъ равновелики между собою, а также равны и этимъ 
тремъ высотамъ О'Ро, ОРтеа и ОзР,,—что сейчасъ будетъ до¬ 
казано. 

Для простоты обозначимъ наши точки О',, О и О, бук¬ 
вами 0[, О, и Оз- 

Итакъ, пусть 00 будетъ прямая, которая проходитъ 
черезъ три такія данныя точки О,, Оз ж О», лежащія по 
одну сторону отъ прямой РР, что ихъ высоты 0|Рі=02Р2=0зР, 
равны другъ другу, такъ же какъ и отрѣзки между осно¬ 
ваніями ихъ высотъ Р^Р2=Р2Р, равны между собою. 
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Ниже, во второй теоремѣ, будетъ доказано дѣйстви¬ 
тельное существованіе такихъ прямыхъ. 

о о._^_о, О 
ГхЛ 7П ГіП Хі / сС 1 • ^^3 

Аг ■■■ {!] ^ (У 
д. і сі . 6. .СІ 

^ Т> 
Фиг. 19. 

Въ силу леммы 1-й углы при точкѣ 0^ будутъ прямые. 
Но и углы вокругъ точекъ 0^ и Оз также будутъ пря¬ 

мыми углами. 
Дѣйствительно, перенося фиг. (1)-ю вправо на фиг* 

(2)-іо такъ, чтобы основанія этихъ фигуръ и лѣвыя ихъ 
высоты соотвѣтственно совпали другъ съ другомъ, мы уви¬ 
димъ, что эти фигуры вслѣдствіе равенства ихъ высотъ 
совпадутъ, откуда 

^ = ?АОз СІ, 
т. е. углы при точкахъ Оі, 0^ и —прямые и фиг. (1) и 
фиг. (2) настоящіе абсолютные прямоугольники съ суммою 
угловъ, съ абсолютною точностью равною четыремъ пря¬ 
мымъ угламъ, безъ всякихъ дефектовъ или избытковъ въ 
суммѣ угловъ. 

о а О] Оі, 0/1^ 
/ ..ІІ ■ -— г ... ' I- 

и 4 

л л 

у 1 ■ " ■ ' -л 

Л <і 

4 '.іѴ 

а. 4. 4 4 

Р-3 > ? Р Р 

Фиг. 20. 

^ Р 

Но если, неограниченно продолжая прямыя ѲО и РР, 
мы изъ точекъ Рз, Р., ... Рп прямой РР, расположенныхъ 
другъ отъ друга все на одинаковыхъ разстояніяхъ 

Р,Р,=:Р,Рз = РзР*=...Р„-іРп 
будемъ возставлять перпендикуляры РзОз... Рп Оп до точки 
встрѣчи ихъ въ точкахъ О,... Оп съ прямою 00, то изъ сов- 
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паденія каждый разъ двухъ рядомъ расположенныхъ фи¬ 
гуръ при ихъ послѣдовательномъ взаимномъ наложеніи въ 
направленіи отъ Р, къ Рп увидимъ, что 

р^О,=Р20,==Р,Оз ==... = Рп Оп, 

т. е. прямая 00, имѣя три высоты, равныхъ другъ другу 
и расположенныхъ другъ отъ друга на равныхъ разстоя¬ 
ніяхъ, будетъ имѣть такихъ высотъ неограниченное число п 
и будетъ въ то же время перпендикулярною ко этимъ 
высотамъ. 

Ясно, что прямая 00 будетъ симметричною относи¬ 
тельно каждой изъ этихъ высотъ. 

Но не только эти п высотъ Рп Оп прямой 00 будутъ 
равны между собою. Всѣ безъ исключенія высоты ХРх этой 
прямой будутъ равны другъ другу и перпендикулярны къ 
прямой 00. 

Фиг. 21. 

Дѣйствительно, пусть нѣкоторая высота Х,Рхі прямой 
00 не равна даннымъ равнымъ между собою высотамъ ея 
0іРі = 02Р2,=0зРз,... = Оп Рп, а будетъ, напр., >0іРі,ипусть 
она лежитъ на разстояніи отъ высоты О^Рр 

Тогда, въ силу симметричности прямой 00 относи¬ 
тельно каждой изъ ея п высотъ Оп Рп, какъ направо, такъ 
и налѣво отъ каждой изъ этихъ высотъ на такомъ же раз¬ 
стояніи, равномъ Р^Р хі= а будутъ лежать равныя ей и 
другъ другу высоты 

Х^Р", = X,?-, = ...ХпРхп == У^Ру» = У2Ру 2= УпРуп. 
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Если теперь на прямой РР, но отступя отъ точки Р^ 
напр. влѣво на разстояніе Рі(Рі) = а, построимъ систему 
высотъ 

(Оі)(Р,\ (О^ІСР,).... (0„)(Р„ ) 

(Х,)Р„ (ХгіРг .... (Х„ )Рп 
(У,)(Ру ,). (^2)(Ру *)•••• (^П )(Ру„) 

соотвѣтственно равныхъ высотамъ ОпРп, Хп Рхп, УпРуп, и 
соединимъ вершины этихъ высотъ прямыми, то мы полу¬ 
чимъ прямую (0^)(X^)(У2)(02)(X2)(Уз)... (Оп )(Хп ) совершен¬ 
но подобную данной прямой ОіХіУзОзХзУз ...Оп Хп, и ко¬ 
торая будетъ пересѣкаться съ этою послѣднею въ п точ¬ 
кахъ 5і, 5%,... 5„, — что недопустимо, и требуетъ ра¬ 
венства 

ОіРі = Х,Рхі =... = Х„Рхп = У,Ру, = ...== УпРуп, т. е. 

есть безъ жключенія высоты прямой 00 равны между собою. 
Ясно, что и углы, образуемые всѣми этими высотами 

съ прямою 00, будутъ прямые. 

Вотъ къ какому результату приводитъ допуш;еніе, что 
отрѣзокъ АаУ можетъ имѣть двѣ точки съ высотами, рав¬ 
ными данной меньшей высотѣ АіР, — Ь,. 

Дальнѣйшія слѣдствія сдѣланнаго допущенія таковы. 
Прямая АзУ проходитъ черезъ точку лежашую на 

разстояніи А^Рз^Ьз отъ прямой РР; слѣдовательно, и всѣ 
ея высоты, какъ равныя другъ другу, должны равняться Ь^. 

Но эта же прямая АаУ проходитъ и черезъ точки М, 
лежащія на разстояніи А,Р, —Ь, отъ прямой РР; слѣдова¬ 
тельно, всѣ ея высоты въ то же время должны равнять¬ 
ся Ь, <[ Ь,. 

Наконецъ, эта же прямая А^У проходитъ черезъ точку У, 
высота которой УР,<^Ь,; слѣдовательно, всѣ высоты этой 
прямой должны равняться также УР, 

Такимъ образомъ прямая А^У должна во всѣхъ безъ 
исключенія точкахъ своихъ одновременно быть удалена отъ 
прямой РР на три различныхъ разстоянія, не говоря уже 
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О промежуточныхъ разстояніяхъ,—что, конечно, совершен¬ 
но невозможно. 

Тотъ же недопустимый результатъ мы получаемъ, если 
за исходную точку возьмемъ не точку а точку У и раз¬ 
смотримъ прохожденіе прямой АгТ по направленію отъ 
точки У къ точкѣ А^. 

Слѣдовательно, наше допущеніе, что на отрѣзкѣ АгТ 
могутъ существовать двѣ точки М и М', имѣющихъ каж¬ 
дая высоту, равную Ь,, есть допущеніе ложное, и каждый 
отрѣзокъ А^У долженъ имѣть соотвѣтственно свою един¬ 
ственную высоту МРш, равную данной меньшей высотѣ А^Р, 
отрѣзка АаАі. 

II. Бели теперь возьмемъ нѣкоторую точку лежа¬ 
щую между точками X и соединимъ ее съ и по¬ 
строимъ соотвѣтствующую этой точкѣ высоту МіРш 1 = 
= МРт = А,Рі, то отрѣзокъ АгМі будетъ проходить между 
отрѣзками А^М и А2А,, причемъ по предыдущему 

N,Р„,,>А,Р^, 
высота же М,Рті будетъ лежать ближе къ высотѣ АіРі 
чѣмъ высота МРт 

Такимъ образомъ, если, отложивъ, на высотѣ А^Ра вы¬ 
соту А'іР2 = 1і4 = А,Рі, мы будемъ продвигать эту высоту 
по направленію отъ точки Ра къ точкѣ Р^, двигая ея основа- 
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ніе Рт по прямой РР и постоянно соединяя ея вершину А \ 
или М съ вершиною А%,—что соотвѣтствуетъ продвиганію 
точки X по прямой РР, начиная отъ точки Рг, къ -точкѣ 
Рі, и затѣмъ дальнѣйшему ея передвиженію въ видѣ 
точки У по высотѣ А,Р^ отъ точки Р^ до точки Ар сопро¬ 
вождающемуся каждый разъ построеніемъ соотвѣтствую¬ 
щихъ каждымъ изъ точекъ X и точекъ У высотъ МРш,_ 
то все время точка М будетъ оставаться внутри фиг, 
РіАг, причемъ соотвѣтствующія ей высоты МРш точекъ 
N отрѣзка АаАі все время будутъ бо,/гьг«в высоты А,Р^ = 

Отсюда слѣдуетъ, что данная меньшая высота А^Р^ 
отрѣзка АаАі есть наименьшая изъ его высотъ и не повто¬ 
ряется ни разу на всемъ протяженіи этого отрѣзка. 

і 

Фиг. 23. 

III. Точно такъ же, если на продолженіи большей вы¬ 
соты А2Р2 нашего отрѣзка А^А2 мы возьмемъ нѣкоторую 
произвольную точку Ъ и соединимъ послѣднюю съ точкою 
А^, то высоты отрѣзка А,2 должны имѣть всѣ возможныя 
величины между А4Р, =Ь, и гР^ = А^Р,-|-А2, = Ь, + а. По¬ 
этому на отрѣзкѣ А,2 непремѣнно должна существовать 
такая точка М, что ея высота МРю будетъ равна Ьа = А^Рз. 

Но такъ какъ соотвѣтствующая этой точкѣ М высота 
ХРт точки N отрѣзка А^А2 составляетъ только часть вы¬ 
соты МРш, то 

ХРш < Ьз = АзРз 

Іі, < ХР,„ < 
откуда 
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Совершенно такимъ же путемъ, какъ это было дока¬ 
зано въ Ь}* I для отрѣзковъ А^У, и для отрѣзковъ А,2 до¬ 
казывается, что для каждаго опредѣленнаго отрѣзка А^2 
суш;ествуетъ только единственная соотвѣтствующая точкѣ 
2 высота МРт равная ѣ2 = А2Р2. Поэтому повторять здѣсь 
подобное доказательство во всѣхъ подробностяхъ излишне- 

Разница здѣсь будетъ только въ томъ, что, исходя изъ 
точки для разсмотрѣнія прохожденія прямой А^2, мы, 
идя отъ этой ниже, чѣмъ А^, лежащей точки черезъ уда¬ 
ленныя на разстояніе ѣ, точки Л/ и къ точкѣ 2, лежа¬ 
щей выше, чѣмъ А^, въ концѣ концовъ получили-бы, что 
прямая А,2, какъ проходяшая черезъ три равноотстоящія 
отъ прямой РР и другъ отъ друга точки 0^,0 и должна 
одновременно отстоять отъ РР во всѣхъ безъ исключенія 
точкахъ своихъ какъ на разстояніе такъ и на раз¬ 
стояніе и, наконецъ, на разстояніе 2Р2>Ь2, не 
говоря о промежуточныхъ разстояніяхъ. 

Изъ недопустимости такого вывода получается, что 
высота МРт равная Ь2, для каждаго опредѣленнаго отрѣзка 
А„2 можетъ быть лишь единственною. 

г 

Фиг. 25. 



— 31 

Бели теперь возьмемъ между точками 2, а (фиг. 25) 
другую точку 2^, которую также соединимъ съ точкою А^ 
то на отрѣзкѣ 2,А^ между точками 2^ и К, изъ которыхъ 
послѣдняя есть точка пересѣченія прямой Аі 2, съ высо¬ 
тою МРт отрѣзка А| 2, мы опять-таки въ пространствѣ, 
лежащемъ между высотами МРю и 2Р8, непремѣнно встрѣ¬ 
тимъ такую точку Л/,, что ея высота М(Рті=Ьа=А2Р,; откуда 
получимъ, что К,Рті<СЬ4: но, по доказанному, К,Рюі>Ьі,; 
слѣдовательно, 

Ь,<N,Рт, <ІІ2. 

Бели будемъ подвигать точку 2 по направленію къ 
все время соединяя ее съ точкою А^ и строя высоты 

МРш и NР ю, то точка М будетъ подвигаться къточкѣ Аі, при¬ 
чемъ соотвѣтствующія ей высоты NРт отрѣзка АіАа все 
время будутъ меньше высоты АаРа, т. е. всегда 

Отсюда слѣдуетъ, что данная большая высота АгРа от¬ 
рѣзка А^А2 есть наибольшая изъ его высотъ и не повто¬ 
ряется ни разу на всемъ его протяженіи. 

IV. Взявши теперь за исходную меньшую высоту не 
А,Рі, а промежуточную КРт, мы по предыдущему полу¬ 
чимъ 

КР„< N,Р„.^<11а 
или 

Ь,<NР„ <К,Р„ ,<Ьа 

т. е. высоты отрѣзка АіАа все время возрастаютъ въ напра¬ 
вленіи отъ точки А^ къ точкѣ А^ и все время убываютъ 
въ направленіи обратномъ, причемъ ни одна изъ высотъ не 
повторяется. 

V. Высоты прямой АА продолжаютъ возрастать и по 
ту сторону отъ А^ и, обратно, убывать по ту сторону 
отъ А^. 
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Фиг. 26. 

Дѣйствительно, какъ-бы ни шло продолженіе отрѣзка 
АіА^ за точку мы въ силу того, что Аі^Р^>NРт, а 
также того, что высоты прямой измѣняются постепенна 
всегда будемъ имѣть на этомъ продолженіи такую высоту 
А3Р3, что 

АзРз>NР,. 

Но, по доказанному, въ участкѣ ЫА, прямой АА, сое- 
диняюш;ей вершины неравныхъ высотъ NРт и А3Р3, всѣ 
высоты должны постепенно возрастать въ направленіи отъ 
N къ А^\ слѣдовательно, необходимо 

■А3Р3 А2Р2 

а также и больше всѣхъ промежуточныхъ высотъ ЕРг между 
Аз и А3. Слѣдовательно, 

АзРз>ЕР. > А3Р3 > > А,Р,. 

Точно такимъ же образомъ мы по ту сторону отъ 
АіР, всегда будемъ имѣть такую высоту ЗРд, что 

КРз. >8Р. 

а такъ какъ между точками N ъ. В всѣ высоты должны 
постепенно убывать въ направленіи отъ N къ 3, то необ¬ 
ходимо 

А,Р,>8Рз 
откуда 

АзРз>ЕР, > А3Р3 > КРт > А,Рі >8Р. 



33 — 

т. е. высоты прямой АА, проходящей черезъ вершины двухъ 
неравныхъ высотъ^ непрерывно возрастаютъ въ направленіи 
отъ меньшихъ высотъ къ большимъ и, обратноу убываютъ 
въ направленіи противоположномъу и этому возрастанію и 
убыванію не существуетъ предѣловъ. 

Отсюда непосредственно слѣдуетъ 

Теорема 2-я. 

Если прямая АА проходитъ черезъ двѣ равно удаленныя 
отъ данной прямой РР точки и лежащія по^ одну 
сторону отъ этой прямой, то всѣ безъ исключенія точки 
ея на всемъ ея протяженія въ безпредѣльность равно удалены 
на одинаковое у неизмѣнное разстояніе отъ этой данной пря-^ 
мойу т. е. прямая АА параллельна данной прямой РР. 

А А, X Аі, X Яг 
-1 " ^ ~ I » -і-- -1 

1 
1 

і і 1 1 
1 

1 
• 
1 1 1 

9 I ? I ^ 
Фиг. 27. 

Если бы прямая АА гдѣ-бы то ни было на своемъ про¬ 
тяженіи имѣла высоту ХРх>А|Р( или ХР* <]АіРі, то она 
не могла-бы имѣть вторую высоту А4Рі,=А,Рі, и всѣ ея 
высоты шли-бы или постоянно возрастая, или постоянно 
убывая въ направленіи отъ А^Р^ къ А,Р4; слѣдовательно, 

ХРх = А,Р, = А,Р/). 

1) Отсюда легко доказывается и справедливость моей 3-й леммы 
въ предшествующей статьѣ моей о параллельныхъ прямыхъ („Обосно¬ 
ваніе теоріи параллельныхъ прямыхъ безъ особаго постулата. Москва 
1912, стр. 8)* 

3 
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Изъ этой теоремы само собою вытекаютъ всѣ свойства 
параллельныхъ прямыхъ и всѣ основныя теоремы, касаю¬ 
щіяся этихъ прямыхъ. 

Такъ, мы имѣемъ слѣдующую дополняющую ее теорему. 

Теорема 3-я. 

Двѣ взаимно параллельныя прямыя А А и РР одновременно 
перпендикулярны ко всѣмъ своимъ высотамъ^ и эти послѣд¬ 
нія повсюду являются равными другъ другу и обищми для 
обѣихъ прямыхъ АА и РР, 

Фиг. 28. 

Дѣйствительно, при = А2Р2 ==Ь <5рединная высота ОРтеа не 
'Можетъ быть равна О^Ртеа^Ь, такъ какъ иначе и А2Р2 должна была-бы 
быть ^ Ь; точно также она не можетъ быть равна 02Ртеа <С! Ь. такъ- 
какъ тогда А2Р2 должна была-бы быть<^1і. Откуда А,Рі=0Рп)еа=А2Р2 
т. е. прямая АА, проходящая черезъ деть равныхъ высоты АіРі и А2Р2, 
должна имѣть и всѣ три высоты А^Р,, А2Р2 и ОРшеа равными другъ 
другу. 

Такимъ образомъ, начиная отсюда, изложеніе настоящей моей 
отатьи могло-бы совершенно слиться съ дальнѣйшимъ изложеніемъ и 
ходомъ доказательствъ въ предшествующей, такъ-что всѣ данныя тамъ 
доказательства и выводы имѣютъ полную силу и для настоящей моей 
статьи. 
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Взявши на прямой АА, параллельной къ прямой РР, 
двѣ любыхъ тонки Аі ш в. проведя перпендикуляръ 
ОРтеа, черезъ средину отрѣзка Р^Р^, заключающагося между 
основаніями перпендикуляровъ А,Р, и А^Ра, мы въ силу 
леммы 1-й имѣемъ, что углы при точкѣ О прямые, а при- 
наложеніи фиг. (1) на фиг. (2) такъ, чтобы высота А^Р, 
фиг. (1-й) совпала съ высотою ОРшеа фиг. (2-й;, мы полу¬ 
чаемъ 

Хі = <і, = "3?^ 

что, очевидно, имѣетъ силу для всѣхъ безъ исключенія 
точекъ какъ прямой АА, такъ и прямой РР, въ виду того, 
что высоты прямой АА оказываются въ то-же время высо¬ 
тами прямой РР, откуда слѣдуетъ, что прямыя АА и РР 
взаимно параллельны. 

Отсюда вытекаетъ существованіе абсолютнаго квадрата 
я абсолютнаго прямоугольника съ суммами угловъ, абсо¬ 
лютно равными четыремъ прямымъ угламъ. Вслѣдствіе 
этого мы имѣемъ и слѣдующую, существенно важную те¬ 
орему: 

Теорема 4-я. 

Сумма угловъ всякаго плоскаго треугольника съ абсо¬ 
лютною точностью, т.-е. безъ дефекта или избытка,—равна 
двумъ прямымъ угламъ. 

і х: 

Дѣйствительно, если имѣемъ какой-нибудь треуголь¬ 
никъ Р^ХРз, гдѣ ХРх его высота, а РіР, наибольшая изъ 

3* 
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его сторонъ, то построивши прямоугольникъ 
мы немедленно получаемъ. 

а + Р = 2 ^ 

Изъ основной же 2-й теоремы вытекаетъ далѣе что 
прямая, своими двумя отъ любой взятой на ней точки въ 
противоположномъ направленги въ безконечность устремляю- 
щимися вѣтвями все болѣе расходится, неуклонно сохраняя 
свое прямое направленге и нигдѣ, даже въ отдаленнѣйшихъ 
безконечностяхъ не являя пи малѣйшаго искривленія, кото¬ 
рое позволяло бы отождествлять ее съ какою бы то ни было 
кривою, какъ, напр*, съ кругомъ, имѣющимъ безконечно боль-^ 
шой радіусы, такъ что мы не имѣемъ ни малѣйшаго права 
утверждать, будто прямая гдѣ-то въ безконечности закру¬ 
гляется, чтобы сомкнуться своими противоположными кон¬ 
цами въ безконечно большой кругъ 

Отсюда-же непосредственно и необходимо вытекаетъ, 
что не существуетъ безконечно^удалениой точки, въ которой 
параллельныя прямыя могли-бы встрѣтиться или пересѣчься 
въ дѣйствительности, но что существуютъ безконенио уда¬ 
ленныя области пространства, въ которыхъ нельзя указать 
самой послѣдней, наиболѣе удаленной въ безконечность точ¬ 
ки, такъ какъ и за этой точкой простирались бы еще да¬ 
лѣе безпредѣльныя области пространства ^). 

Огсюда-же вытекаетъ, что плоскость остается абсолют¬ 
но плоскою на всемъ своемъ безконечномъ протяженіи и не 
можетъ быть отождествляема ни со сферою съ безконечна 
большимъ радіусомъ, пи съ какою-бы то ни было другою кри¬ 
вой поверхностью ^). 

1) Это положеніе непосредственно вытекаетъ изъ того, что взаимно¬ 
параллельныя прямыя всюду одинаково отстоятъ другъ отъ друга. Болѣе- 
подробно оно изложено въ предшествующей моей статьѣ на стр. 16 и 
32- 35. ^ 

2) Тамъ-же, стр. 16, 25—28, 28—32. 
3) Тамъ-же, стр. 17. 
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Совокупностью обѣихъ теоремъ, і-й и 2 й, въ сущности, 
уже рѣшенъ въ утвердительномъ смыслѣ вопросъ о полной 
справедливости Эвклидовой теоріи параллельныхъ прямыхъ 
И доказана возможность обосновать и развить эту теорію, 
не прибѣгая къ какой-бы то ни было особой аксіомѣ. 

Но для полноты доказательства, можетъ быть, не лишнее 
прибавить слѣдующія теоремы, составляющія естественное 
дополненіе названныхъ двухъ теоремъ и ихъ ближайшее 
слѣдствіе.* 

Теорему 5 я. 

Коли высошы прямой А А возрсссшаюшъ^ шо она пбрссп»^ 
каетъ всѣ безъ исключенія высоты свои подъ острыми углами^ 
если идти въ направленіи отъ меньшихъ высотъ къ большимъ^ 
и подъ тупыми углами, если идти въ направленіи обратномъ* 

Возьмемъ на прямой АА двѣ произвольныя точки 
и отрѣзокъ Р^Рз между основаніями ихъ высотъ 

раздѣлимъ въ точкѣ Ршеа пополамъ, и проведемъ къ прямой 
РР перпендикуляръ Ршеа 0. 



і 

\ 

— 38 — 

Отложивши на большей высотѣ А^Р, высоту А\Р2 = 
А,Р^=^1^ и соединивши точку съ точкою О, мы полу¬ 
чимъ, что фиг. (і)=фиг. (2). откуда 

(р =11 

и 
2 

Такъ какъ такое построеніе мы можемъ получить для 
всякой пары произвольныхъ точекъ и или, что 
то-же, для всякой точки прямой АА, то, слѣдовательно, 
она пересѣкаетъ всѣ свои высоты А“Р“ подъ острыми 
углами. 

Теорема 6-я 

(обратная). 

Пели прямая АА пересѣкаетъ одну изъ своихъ высотъ 
ОРтеі подъ остримъ угломъ а , то всѣ ея высоты идутъ 
постоянно возрастая по направленію вѣтви ея, ограничи¬ 
вающей тупой уголъ, и постоянно убывая по направленію 
вѣтви, ограничивающей острый уголъ, и прямая АА пересѣ¬ 
каетъ всѣ безъ исключенія высоты свои подъ острыми углами. 

Фиг. 32. 
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усть прямая АА пересѣкаетъ свою высоту ОРт^ подъ 
угломъ тг 

~2. 

Изъ нѣкоторой топки X, взятой въ сторону остраго 
перпендикуляръ ХР., и пусть раз- 

отлоііиъ'^Р^^ прямой РР, идущей въ сторону тупого угла, 
Рх = а, и въ топкѣ Рхі возставимъ 

р дикуляръ, на которомъ отложимъ отрѣзокъ Х‘Ріі = 
ХРх; затѣмъ топку соединимъсь топкою О.Тогдафиг.Р„едХ> 

^етъ симметрипна фиг. Р„еа X и }С%Р.еа = 5^Р„ва = 
а 

а такъ какъ РюоаОУ>—,то прямая ОХ' пойдетъ 

внутри этого угла ниже прямой ОУ. 

Намъ неизвѣстно, пересѣпетъ-ли продолженіе перпен- 
дикуляра РхіХ' прямую АА. Но несомнѣнно, пто на пря- 
мой АА на нѣкоторомъ ея упасткѣ ОУ, примыкающемъ къ 
топкѣ С>, должны существовать такія топки У, пто высоты 
ихъ УРу будутъ встрѣпать прямую РР въ топкахъ Р у, ле- 
жаіодхълйжду топками Рх , и Р,.еа на разстояніяхъ Р^^еа Ру = 

б<а, пересѣкая въ то-же время прямую ОХ' въ топкахъ 
^ѵ, лежащихъ между точками ХУ и О, 

Ясно, пто перпендикуляры УРу не могутъ ни сливаться 
съ перпендикуляромъ ОРшеа, такъ какъ точки Уне лежатъ 
на его продолженіи, ни встрѣпать прямую РР въ какихъ- 
нибудь топкахъ X, лежащихъ на вѣтви ея, обращенной въ 
сторону остраго угла, такъ какъ иначе изъ соотвѣтствую- 
і^хъ точекъ ^ пересѣченія ихъ съ перпендикуляромъ 
ОР,пеа можно было-бы проводить по два различныхъ пер¬ 
пендикуляра ОРшеа и 02 къ прямой РР. 
Но отрѣзокъ ОХ' симметриченъ отрѣзку ОХ; слѣдо¬ 

вательно, на послѣднемъ между топками О и У должна 
существовать топка симметричная точкѣ Ы, такъ-пто 

В, такъ какъ ^'Ру составляетъ только пасть 
перпендикуляра УРу , то 

УРу > ХРу. 



— 40 — 
* 

Такимъ образомъ данная прямая АА будетъ проходить 
черезъ двѣ неравно удаленныя отъ прямой. РР точки К' и 
У и, слѣдовательно, всѣ ея высоты будутъ возрастать въ 
направленіи О У болѣе удаленной отъ РР точки У, т. е. въ 
сторону тупого угла, и убывать въ направленіи 0К‘ менѣе 
удаленной точки N^ т. е. въ сторону остраго угла. 

Такъ какъ высоты данной прямой АА идутъ, посте¬ 
пенно и постоянно возрастая, то мы для каждой точки ея 
О л можемъ взять такую пару точекъ 5 и і?, что разстоя¬ 
нія между основаніями ихъ высотъ и основаніями высоты 
точки Оп ^будутъ равны другъ другу, такъ-чго Рп Рг = 
= Рп Ре. Отложивъ- затѣмъ на большей высотѣ КРг отрѣ¬ 
зокъ 8‘Рг = ЗРе и соединивъ точку 8‘ съ точкою Оп, мы 
получимъ 

8бГ^п + З^бГ^п <т: 
откуда, такъ какъ эти углы равны, 

зоГРп < I 

т. е. всѣ углы, образуемые прямою АА съ ея высотами, 
острые. 

Теорема 7-я 
(обратная). 

Если прямая АА пересѣкаетъ одну изъ своихъ высотъ 
подъ прямымъ угломъ^ то она пересѣкаетъ гі всѣ бевъ исклю¬ 
ченія высоты свои также подъ прямыми углами и всѣ ея 
высоты равны между собою, т, е. АА параллельна РР. 

іА о X л 

Фиг. 33. 
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Иначе ѳсли-бы хотя одна высота ХР* пересѣкалась 
прямою АА подъ острымъ (или тупымъ) угломъ, то и всѣ 
остальныя высоты должны были-бы пересѣкаться прямою 
АА подъ острыми же (или тупыми) углами. 

Точно также еели-бы хотя одна высота ХР* не была 
равна другимъ высотамъ, то прямая АА, какъ проходящая 
черезъ двѣ неодинаково отъ данной прямой РР удаленныя 
точки, не могла-бы пересѣчь ни одной изъ своихъ высотъ, 
а слѣдовательно, и данной высоты ОРтеа не подъ острымъ 
(или тупымъ) угломъ. 

Устраненіе постулата изъ теоріи параллельныхъ пря¬ 
мыхъ проведено мною въ предшествующей статьѣ путемъ 
цѣлой системы теоремъ. Поэтому я былъ-бы въ правѣ не 
повторять здѣсь моего изслѣдованія и перейти прямо къ 
окончательному выводу. 

Но въ виду существенно важной роли нѣкоторыхъ 
изъ этихъ теоремъ въ правильной оцѣнкѣ какъ теоріи 
Эвклида, такъ и теорій Лобачевскаго и Римана, я считаю 
цѣлесообразнымъ взять изъ той статьи и дать здѣсь относя¬ 
щуюся сюда группу леммъ и теоремъ. 

Лемма 1-я. Отрѣзки двухъ параллельныхъ, об¬ 
разуемые ихъ общими высотами, равны 
между собою. 

А А, 

9* 
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Л- 

Соединимъ О съ Р^. Прямоугольный треугольникъ 
ОРшеаР* равенъ прямоугольному треугольнику ОА^Р^, такъ 
какъ гипотенуза ОР2 общая, а катетъ ОРтеа —катету А^Рг 
слѣдовательно. 

ОА2 = РшсаР, 
Такимъ-же образомъ 



Лемма 2-я. Всякая сѣкущая XX. пересѣкаетъ 
всѣ параллельныя ПОДЪ однимъ и тѣмъ- 

же угломъ. 

Изъ точекъ пересѣченія прямой XX съ прямыми АА 
и РР, N и М, приводимъ перпендикуляры КРх и МАх , ко¬ 
торые по доказанному равны между собою. 

ХРх = МАх 
ДХМРх = ДХМАх; 

слѣдовательно, равны и углы Р^МК = Ах^М; но послѣдній 
равенъ слѣдовательно, 

ХШ = Х'МРшеа. 

Точно то-же мы получимъ и для всякой прямой ВВ, 
параллельной къ прямымъ АА и РР. 

И такъ, всѣ углы, образуемые сѣкущей XX съ парал¬ 
лельными АА, РР и другими ВВ, имъ параллельными, 
равны между собой: прямая XX пересѣкаетъ ихъ всѣхъ 
подъ однимъ и тѣмъ-же угломъ. 

Лемма 3-я. Прямая, параллельная къ одной изъ 
двухъ взаимно - параллельныхъ прямыхъ 
АА и РР, параллельна и къ другой изъ 
этихъ прямыхъ. 
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ЗтО слѣдуетъ изъ ТОГО} что» ПрвДПОЛЯГЗЯ} НЭіПр., ВВ 

параллельной къ АА, вездѣ 

Вх Рх == Ах Рх — Ах Вх = сопзі. 

Теорема 3-я. Перпендикуляръ и наклонная къ 
одной и той-же прямой непремѣнно ПО- 

ресѣкутся. 

X 

Пусть прямая РР перпендикулярна къ прямой ОРшеа 
а прямая ОХ наклонная къ ней. 

Проведемъ ОА перпендикулярно къ ОРшел. Тогда пря¬ 
мая АА параллельна къ прямой РР, и прямая ОХ не бу¬ 
детъ сливаться съ нею. 
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Изъ нѣкоторой точки Х| прямой ох проведемъ пер¬ 
пендикуляръ Х,У, на отрѣзокъ ОРшеа, а также перпенди¬ 
куляръ X12^ на прямую РР. 

Отложимъ У1У3 = ОУ( и черезъ точку проведемъ 
прямую УУ, параллельно прямой РР. По ранѣе доказан¬ 
ному 

У,Х, := У,Х 
ХіК = У,У, = ОУ, 

Отъ точки N пересѣченія прямыхъ УУ^ и Хі2, по пря¬ 
мой УУ2 отложимъ отрѣзокъ ХХ2=‘У,Х„ и соединимъ 
точку Х^ съ точкой X,. 

Прямоугольный треугольникъ ОУіХ, равенъ прямо¬ 
угольному треугольнику ХіХХ^, такъ какъ ОУ, =У,Уз = 
=Х,Х (по отложенію и какъ отрѣзки параллельныхъ) а 
У,Х, = КХ^ по отложенію. Слѣдовательно, и углы этихъ 
треугольниковъ соотвѣтственно равны;'а такъ какъ сверхъ 
того прямая ХОХ, является сѣкущей по отношенію къ 
параллельнымъ прямымъ А А и Х,У,, то 

=о^у^ = X 

З-'^Х, =N1^X2. 

Отсюда слѣдуетъ, что 

:^()А + А^шеа ( = с1) + У^, = 0)^, + У,1^Х ( = <!) + 

+^х;х, 
а такъ какъ сумма первыхъ трехъ угловъ равна двумъ 
прямымъ угламъ, то и сумма угловъ: 

бЗ^,у, 4-УД +іі|х;х2 
т. е, линія ОХ, + Х,Хд прямая и точка Х^ принадлежитъ 
наклонной прямой ОХ. 

Такимъ образомъ откладывая далѣе на отрѣзкѣ ОРшеа 
отрѣзки УДз = У,У2, У,У, = Уі,У,,.... Ук_іУк = Ук-гУк-і и 
проводя черезъ точки У,,У,,.... Ук-і, Ук прямыя параллель 
ныя къ прямой РР, мы получимъ, что онѣ будутъ пере¬ 
сѣкать прямую ОХ въ соотвѣтствующихъ точкахъ Хз, 

^ѵк.—1, ^ѵк . 
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Если отрѣзокъ ОУ, укладывается въ отрѣзкѣ ОРшеа 
цѣлое число к разъ, то точка Хк наклонной прямой ОХ 
должна лежать на прямой РР. Если онъ укладывается въ 
отрѣзкѣ ОРшеа не цѣлое, а дробное^ число к—1-|^& разъ, 
то мы всегда можемъ взять отрѣзокъ ОУ', нѣсколько мень¬ 
шій отрѣзка ОУ, такъ, чтобы ОРшеа = к ОУ',; такъ что во 
всякомъ случаѣ точка Хк наклонной прямой ОХ будетъ 
лежать на прямой РР, т. е. наклонная ОХ непремѣнно пе¬ 
ресѣчется съ перпендикуляромъ РР. 

Изъ этой теоремы вытекаетъ слѣдующая теорема: 

Теорема 4-я. Черезъ точку О, лежащ,ую внѣ пря¬ 
мой РР, можно провести лишь един¬ 
ственную прямую, параллельную къ 
данной прямой РР, а именно прямую 
АА, перпендикулярную къ отвѣсу 
ОРшеа. 

Л- О Л 

_Л;_ 
^ 3*^^ 5Р 

Фиг. 38. 

Дѣйствительно, всякая прямая, перпендикулярная къ 
прямой ОРшеа въ точкѣ О, будетъ совпадать съ прямою 
АА; всякая-же другая прямая ОХ, не перпендикулярная 
къ ОРшеа, будетъ образовывать нѣкоторый уголъ съ прямой 
ОА, т. е. будетъ наклонной къ прямой ОРшеа, а какъ тако¬ 
вая она должна непремѣнно пересѣчь прямую РР, слѣдо¬ 
вательно не будетъ ей параллельна. 

Изъ предыдущаго также слѣдуетъ, что всп> прямыя 
проведенныя на одинаковомъ разстояніи отъ прямой РР 
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^ 5; 
Фиг. 39. 

такъ, что онѣ соотвѣтственно перпендикулярны къ высо¬ 
тамъ Ак Рк сливаются въ одну и ту-же прямую АА, па¬ 
раллельную прямой РР. 

Отсюда далѣе вытекаетъ слѣдующая теорема: 

Теорема 5-я. Если прямая А А при продолженіи 
своемъ въ обѣ стороны нигдѣ не пере¬ 
сѣкается съ данной прямой РР, то она 
къ ней параллельна. 

X 

Дѣйствительно, пусть XX не пересѣкается съ пря¬ 
мою РР. Проведя черезъ какую-нибудь точку О прямой 
XX прямую АА, перпендикулярную къ отвѣсу ОРшеа, т. е., 
параллельную къ прямой РР, мы видимъ, что прямая XX 
должна совпасть съ прямою А А, иначе она была-бы на¬ 
клонной къ прямой ОРтеа И какъ таковая должна была бы 
непремѣнно пересѣчься еъ данной прямой РР. 

И такъ, черезъ каждую точку въ плоскости, лежащую 
внѣ данной прямой (вѣрнѣе говоря, на каждомъ опредѣ¬ 
ленномъ разстояніи отъ данной прямой) можно провести 
лишь единственную прямую, параллельную къ данной пря- 
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МОЙ. Эта параллельная существенно и рѣзко отличается 
отъ всѣхъ другихъ прямыхъ тѣмъ, что при продолженіи 
своемъ въ обѣ стороны хотя-бы и въ безконечность никогда 
не пересѣкается съ данной прямой, т. е. не имѣетъ съ нею 
пи одной общей точки] всякая-же другая прямая непре¬ 
мѣнно будетъ имѣть одну общую точку съ данной пря¬ 
мой—точку ихъ взаимнаго пересѣченія. 

Совокупностью изложенныхъ теоремъ устраняется осо¬ 
бый постулатъ изъ теоріи параллельныхъ прямыхъ, и ученіе 
о послѣднихъ основывается непосредственно на теоремахъ и 
аксіомахъ, предшествующихъ этой теоріи. 

Теперь перейдемъ къ окончательному выводу. 
До настоящаго времени въ геометріи непрерывнаго 

пространства существовали одновременно три исключающихъ 
одна другую теоріи параллельныхъ прямыхъ и, слѣдова 
тельно, три различныхъ на нихъ основанныхъ геометріи. 

1) теорія Эвклида, древнѣйшая, и на основаніи 
которой развились всѣ обширныя и важнѣй¬ 
шія отрасли геометріи. 

2) теорія Лобачевскаго 
3) теорія Римана, 

изъ которыхъ двѣ послѣднихъ являются созданіемъ срав¬ 
нительно новѣйшихъ временъ. 

По Эвклиду параллельныя прямыя не пересѣкаются; 
черезъ точку, лежащую внѣ прямой, можно провести лишь 
единственную къ ней параллельную; сумма угловъ плоскаго “ 
треугольника въ точности равна двумъ прямымъ угламъ, 
откуда слѣдуетъ, что подобіе геометрическихъ образованій 
существуетъ. 

По Лобачевскому параллельныя прямыя не пересѣка¬ 
ются; черезъ точку, лежащую внѣ прямой, можно провести 
двѣ параллельныхъ и еще цѣлый пучекъ прямыхъ, не пе¬ 
ресѣкающихся съ данною прямою; сумма угловъ плоскаго 
треугольника меньше двухъ прямыхъ угловъ; дефектъ этой 
суммы возрастаетъ по мѣрѣ возрастанія площади треуголь- 
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ника, откуда необходимо слѣдуетъ, что подобія не суще¬ 
ствуетъ. 

По Риману нѣтъ непересѣкающихся прямыхъ; слѣдо¬ 
вательно, параллельныхъ прямыхъ не существуетъ; сумма 
угловъ плоскаго треугольника больше двухъ прямыхъ 
угловъ, избытокъ этой суммы возрастаетъ по мѣрѣ возра¬ 
станія площади и треугольника; подобія необходимо не су¬ 
ществуетъ. 

Такимъ образомъ одна и та-же плоскость и, слѣдова¬ 
тельно, одно и то-же пространство являются обладающими 
различными свойствами, смотря по тому, какую изъ этихъ 
геометрій мы признаемъ за геометрію, соотвѣтствующую 
истиннымъ, дѣйствительнымъ свойствамъ пространства. 

Вопросъ о томъ, какая-же изъ этихъ геометрій выра¬ 
жаетъ свойства дѣйствительнаго пространства, считается 
нерѣшеннымъ, и геометры надѣются и пытаются получить 
отвѣтъ на него, — другими словами, на вопросъ о суммѣ 
угловъ плоскаго треугольника, — не путемъ отвлеченныхъ 
изысканій, а изъ астрономическихъ наблюденій наиболь¬ 
шихъ доступныхъ нашему измѣренію небесныхъ разстояній, 
хотя признаютъ, что опытъ, въ виду всегда присущаго ему 
неполнаго совершенства, можетъ и не дать окончательнаго 
отвѣта, такъ что, можетъ быть, вопросъ объ истинности 
этихъ трехъ возможныхъ видовъ непрерывной геометріи 
останется всегда нерѣшеннымъ. 

Настоящимъ изысканіемъ устанавливается абсолютная 
точность Эвклидовой теоріи параллельныхъ прямыхъ, абсо¬ 
лютное равенство суммы угловъ плоскаго треугольника 
двумъ прямымъ угламъ. 

Такимъ образомъ отнынѣ падаютъ геометріи Лобачев¬ 
скаго и Римана какъ основанныя на абсолютно ложныхъ 
постулатахъ и, переходя изъ области гипотезы, доступной 
оспариванію, въ область неоспоримой науки, единственною 
истинной и абсолютно точною геометріей, не нуждающеюся 
въ подтвержденіи своихъ положеній данными астрономи¬ 
ческихъ наблюденій, остается одна геометрія Эвклида. 

Л. В. Геника. 

Москва. 
25/хіі 1912. 
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Еп (іёсііапг сейе оеиѵге а М41е НёІЫе Зіерапепко, ]е ѳиіз 

оЫі§ё сіе гетегсіег Воггз сіе Віітаг (іе за соорёгаііогі асгіѵе 

роиг Гітргеззіоп сіе топ оеиѵге^ еі М-ззгеигз N100108 Зіерапепко ^ 

Сеог§ез Роррегеск, Мгскеі ЫеісксСіе^ еі Еисіеп ]еаппоі Ле Іеигз 

оЬзегѵаііопз. 

Ь. (іе Ноепіка. 



Ье Іесіеиг пѳ ѣгоиѵега пі (іапз топ оеиѵге ргёсёіепііе, 
пі (Іап8 1’оеиѵге ргёзепЬе, (іез іпіісаііопз (іе Ііѵгез ои (іез 
сНаііопз '(і’аиігез апіеигз: еп аЬогАап^ тез гесЬегсЬез ^’аѵаіз 
гёзоіч (іе пе іопсЬег, аѵапі Іа зоіиііоп сотріёіе <іе Іа ^тгз- 
Ііоп, пі аих оеиѵгез (іез сгёаіепгз (іе Іа поиѵеііе ^■ёотёѣгіе, 
пі аих іепіаііѵез (іе (іётопігег Іа ѵёгііё (іи розіиіаі (і’ЕисІМе. 

Ауапі Іа сопѵісЬіоп іпёЪгапІаЫе (^ие Іе розіиіаі (і Ви- 
сіШе ёіаіі ѵгаі еі ^ие, раг соп8ё^иепі;, і1 ропѵаіі ёіге (іётопігё, 
^е пе сгоуаіз раз (][ие Іез оеиѵгез (іез таіЬётаіісіепз Ъазёез 
зиг (іез розіиіаіз агЬіігаігез піапі сеіиі (і’ЕисІШе еі, раг 
зиііе, зпг йез розіиіаіз еггопёз, риззепі те соп(іиіге а Іа 
ѵёгііё; оиіге сеіа, і1 у аѵаіі Іе (іап^ег д ёіге іггёзізііЫетепІ 
іпііиепсё раг Іе §ёпіе (іе сез Шизігез таіЬётаМсіепз ^иі раг 
Геззог Ьагйі (іе Іеигз сопсерііопз аѵаіепі соп(іиІ8 Іез езргііз 
(іез заѵапіз то(іегпез еі таг^иё Іез таШётаіщиез гё(^п1;ез 
(іи зсеаи (іе ІеиГз і(іёе8. 

В1и(ііег Іез оеиѵгез (іез дёотёігез ^иі аѵаіепі іепгё (іе 
(іётопігег Іе розіиіак (і’ЕисІійе, те рагаіззаік ё^аіетепк (іап- 
§егеих, рагсе ^ие сейе ёки(іе роиѵаік т’еп^агег Лапз іез 
сЬетіпз яи’ііз аѵаіепк зиіѵіз ек те роиззег к еззауег (іе 
рогкег (іез атёііогакіопз рагкіеііез Аапз Іеигз тёкЬо(іе8 (і’шѵе- 
зкі^'акіоп (^иі, роигкапк, (іеѵаіепк ёкге іаиззез, рагсе ^и еііез 
п’аѵаіепк раз сіоппё Іез гёзиНакз (іёзігёз. 

И пе те гезкаік ^и’ё, ргепсіге йпе коик аикге ѵоіе, аи 
гі8^ие (іе котЪег дапз Іез тётез Іаикез ^и’аѵаіепк Мкез тез 
ргё(іёсе8зеиг8; таіз, (і’аикге рагк, зе ргёзепкаік сек аѵапка^е 
^ие Іез еггеигз (і’аикгиі пе роиѵаіепк те іаіге іаіге іаиззе 
гоике. ^е сЬоізіз се (іегпіег то(іе. 

Ьа (іётопзкгакіоп (іеѵаік зе кгоиѵег; рагсе ^и’і1 пе реик 
ехізкег (іе ѵёгікё §ёотёкгі^иѳ ^ие Гоп пе рпіззе (іётопкгег. 
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Ьа йётопзігаЬіоп езі йбсаиѵегіе. Ь’оріпіоп епгасіпёе дие 
1е розіиіаі й’ЕисІМе езі іпйётопігаЫе, з’езі Ігоиѵёе ёіге 
{аиззе; 1е роь^иіаі езі; ёсагіё еі гёзоіи раг ипе зёгіе <іе Йіёо- 
гётез Ъазёз зиг йез ѵёгііёз апіёгіеигез еі ёіаЫіез. 

Аіпзі, зиг Іез (ііѵегзез йосШпез йе Гезрасе ^и’оп ІепаіЬ 
роиг роззіЫез еі ауапі епііёгетепі; Іа тёте ѵаіеиг, рагсе 
^и’ё. сЬасипе й’еііез Гезргіі Ьитаіп ітрозаіізопзсеаи зиЬ^ес- 
ііі йе іЬёзез {опйатепіаіез ргізез агЬіігаігетепІ; роиг ѵгаіез. 
Іа зеиіе ^ёотёМе й’ЕисИйе, ^иі езі еп тёте Іетрз Іа ріиз 
апсіеппе, зе Ігоиѵе ёкге ѵгаіе еі іпйёрепйапке йе покге ІіЬге 
агЬіЬге. 

Ее розіиіак й’ЕисПйе п’езі рсапк ипе риге йёйпікіоп 
йё^иізёе: і1 езі Гехргеззіоп й’ипе ргоргіёіё гёеііе йе Гезрасе. 
II зе Ігоиѵе аіпзі ^ие Гезрасе роззёйе йез ргоргіёіёз іпѵа- 
гіаЫез, іпйёрепйапіез йе Іа паіиге йе поіге езргіі; ^ие сез 
ргоргіёіёз йе Гезрасе ^ие поиз ёіийіопз пѳ геіёѵепі еп аисипе 
тапіёге пі йе І’апаіотіе йе поіге согрз, йи пшѣге йез 
сапаих зетісігсиіаігез йе Гогдапе аийіііі, пі йез ійёез ^иі зе 
зѳгаіепі епгасіпёез йапз Гезргіі Ьитаіп аи тоуеп йе ГЬёгё- 
йііё, еі ^ш раг сеіа тёте Іиі зегаіепі йеѵепиез ЬаЬі- 
Іиеііез. 

Оп пе реиі йіѵізег Іез ^ёотёігіез еп ^ёотёігіез ріиз 
соттойез, еі еп дёотёігіез тоіпз соттойез роиг поиз, 
таіз ауапі аи Іопй Іа тёте ѵаіеиг аи роіпі йе ѵие йе Іеиг 
ѵёгііё. Оп йоіі йізііпдиег Гипідие Оёотёігіе диі езі пёсеззаіге 
еі ѵгаіе,—ѳі Іез дёотёігіез агЬіІгаігез еі Іаиззез, дие поіге 
іапіаізіе реиі сгёег еп ип потѣге іпйёііпі. Вапз Іа Оёотё- 
Ігіе ѵгаіе се п’езі раз поиз ^иі ітрозопз а Гезрасе зез 
^иа1і^ёз ё, іиі, таіз поиз гесоппаіззопз зехііетепі аи тоуеп 
й’ипе ^изіѳ Іо^щие Іез ѵгаіез ргоргіёіёз йе Гезрасе ^иі зиЬ- 
зізіепі іпйёрепйаттепі йе Гехізіепсе йе Іеіз ои аиігез ёігез 
ѵіѵапіз еі йе Іеигз Іасиііёз рзусЬі^ие8. 

Еп Іапі ^ие Іа поиѵеііе ^ёотёігіе піе Іа ѵёгііё йи ро- 
зіиіаі й’ЕисИйе—еі, раг зиііе, Іоиіез Іез соп8ё^иепсез ^иі 
еп йёеоиіепі й’ипе тапіёге пёсеззаіге, еі 1е гетріасе раг 
йез розіиіаіз еггопёз, йопі Іез сопзё^иепсе8 зопі Іоиі 
аиігез,—еііе регй 1е йгоіі й’ехізьег сотте йосігіпе зсіепіі- 
й^ив, еі еііе раззе йапз 1е гё^пе йе ГЫзІоіге сотте ии 
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ехетріе йез ріиз іпбігисіііб (іеэ ^гапйез еггеигз (іе Іезргіі; 
Іітігааіп (^иі зиг^івзепЬ Іа тоіпсіге йёѵіаиоп <1в 1 ехасіѳ 
ѵёгііё. 

БІІе сопзегѵе ііп гбіе іёеопсі (Іе рЬаге аѵегііззапі Іез 
ехріогаіеигз йез сЬетіпз (іапз 1е8^ие1з оп пе Лоіі; раз аііег. 
БІІе гезіе сотше ипе ехсеііепіе ріегге сіе ІоисЬе ой Гоп 
(іоіі. еззауег ГасЬёѵетепІ сотріеі (іез гесЬегсЬез дёотёігі- 
^ие8: (іёз ^ие Іез гаізоппетепііз аигаіепі топігё Іа роззіЪіИІё 
(іе раззег (іапз Іа гё^іоп <і’ипе (Зез ЪгапсЬез йе Іа попѵеііе 
^ёошёігіе, сеіа зега ип іпйісе іпІаіІІіЫе (і’ип Іііаіпз йапз 
Іа сЬаіпе (іез аг^итепіз еі (іе Іа пёсеззііё (іе Іа сотріёіег 
^из^и’й Гепііёге ітроззіЪШі^ (іе ІотЬег (іапз Іе (іотаіпе (іе 
сез ^ёотёігіез, ^иі пе зопі ^ие ригешепі сЫтёгі^иез. 

Ь, (іе Ноепіка. 
Моясои. 

25/ХІІ 1912. 



Ма (іёпіопбігаііоп (іе Іа ѵёгііё аЪзоІие (іе Іа Шёогіе (іез 
(ігоііез рагаііёіез й’ЕисІійе еі. раг сопзё^иеп^;, (іе Іа Іаиззеіё 
аЬзоІие сіе іоиіе аи№е Шогіе, сотте сеііѳз (іѳ ЬоЬаісЬеѵзкі 
ои (іе Еіетапп, а ёіё тізе еп (іоиіе раг ^ие1^иез—ипз (іап^ 
Іе роіпі ой ^е Іа соікіиіз аи тоуеп (і’ипе йё(іисііоп ё. ІаЪ- 
зигсіе с’езі-й Шге (іапз Іе 3-те Іетте (іе топ оеиѵге ргёсё- 
(іепіе зиг Іез (ігоііез рагаііёіез*). С’езі роиг^иоі ]’еп (іоппе 
ісі ипе поиѵеііе йётопзігаііоп іп(іёреп(іапіе, (іігесіе еі ріиз 

зітріе. 
Сеііе поиѵеііе (іётопзігаііоп репѣ, ѳп тёте іетрз, зег- 

ѵіг ё аррпуег та (іёсіисііоп к ГаЬзиг(іе (іапз топ 3-те Іетте. 
еп ёИтшапі Іез роіпіз (^пі еісііепі. (іез зоир(?оп8. 

Сотте (іапз Іез (іегпіегз іетрз оп а ^ёѵо^иё еп (іоиіе 
поп зепіетепі кехасіе ^изіеззе (іи розЬиІаі (і Еис1і(іе, таіз 
(іе тёте сеііе (і'аиігез ахіотез.^е сгоіз иіііе (іе (іоппег ісі, 
аѵапі (іе ргосё(іег ё, Гёсагіѳтепі (іи розіиіаі, Іа (іётопзіга- 
ііоп (іе Іа іЬёзе ^ие раг (іеих роіпіз он пе реиі тепег 
^и’и»в (ігоіів. 

*) л. в. Геника. Обоснованіе теоріи параллельныхъ прямыхъ безъ 
особаго постулата. Ь. іе Ноепіка. ТЬбогіе Лее (ігойев рагаііѳіев вапе 
ро8І:и1а1: врёсіаі. Москва. 1912. Мовсои. 
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^еп1п16 1. Зіраг Леих рогпів, А еі В, оп реиі те- 
пег сіеих Лгогіез ЛгвНпшв АаВ еі А[іВ, Іев 
Леих рогНопв АаВ еі АрВ вопі ё^аіев епіге 
еііев'^). 

1. 
8і раг (іеих роіпіз А еі В оп реи! іаіге раззег іеих 

(ігоііез йізМпсіез, АаВ еі А?В, сез аегпіёгез (іоіѵепі, еп йі- 
ѵегдеапі ?аи роіпі В, зе гепсопігег аи роіпі А зоиз ип сег- 
Іаіп ап§іГ^=^ еп іогтапі ппе йдиге АаВ^А. 

Арр1і^иоп8 зиг сеііе іі^иге ипе аиіге япі Іиі зоіііаеп- 
і.і^ие, таіз еп гепѵегзапі сеііе йегпіёге йе зогіе <іие зоп 
сбіё АаВ ргеппе Іа (іігесііоп Ар; аіогз, ё, саизе (іе Ііпѵагіа- 
ЬШІё '(іе 1’апдіе ^ Іе сбіё Ар <іе Іа й^иге (іие поиз арріі- 
^иопз, ргеп<іга Іа (іігесііоп <іи обіё Аа <іе Іа й^иге ітто і е. 

// 

Рі§. 2. 

А сеііе зирегрозійоп, Іе сбіё Аа (іе Іа й^иге ^ие поиз 
арріщпопз, еі ^ие поиз (іёзі^пегопз раг А(а), аоіі.зе соп- 
іопйге еп іои$ зез роіпіз аѵее Іе сбіё Ар (Іе Іа й^пге ітто- 
Ъііе, рагсе дпе зі к пп роіпі ^ис1^ие реіііе ^ие зоіі Іа 
рогііоп АР,—І1 зе зёрагаіі (іе се сбіё, поиз аигіопз ап роіпі 
1^ ипе Ы^игсйііоп (іе Іа шёше (ігоііе АР еп (іеих ЬгапсЬез 
(іізііпоіез Р"]^ еІ Рр,—се (^иі езі ітроззіЫе. 

*) 11 еаі; аізё а іётоаіігѳг <іи’еп сѳ саз Іез агоПѳз АаВ еі; АрВ зѳ сои- 

рег-1 еп ип потЬге 4е роіпіз іііітііё. 

/ 
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Роиг Іа тёте еаизе, 1е сбіё йе Іа Гі^иге дие поив 
арр1і^иоп8, 1е^ие1 поив (іёві^пеготів раг А(р), (іоіі ве соп- 
{оікігѳ еп іош зез роіпіз аѵео Іа ЬгапеЬіѳ Аа (іе Іа 1‘і^иге іт- 
тоЬіІе, (іе вогіѳ ^ие, аргёв в’ёіге сопіоікіи йапв ипе сегіаіпе 
рогііоп АС аѵес Іе сбіё Аа сіе Іа іі^иге іттоЬіІе, і1 пе реиі 
в’еп вёрагег ё, ші сегіаіп роіпі С еі. ргеікіге ріив Іоіп ипе 
(іігесііоп іп(іёреп(іапіе С§. 

А саиве (іе ѴіпѵагіаЪіШё (іе Гап^іе со, і1 еві сіаіг ^ие 
1о^в^ие Іе сбіё А(а) (іе Іа іідиге ^ие Гоп аррИдие в’еві соп- 
іоп(іи аѵес Іе сбіё АР (іе Іа й^иге іттоЬіІе, Іе сбіё А(Р) (іе 
Іа ргетіёге пе реиі аѵоіг ипе (іігесііоп т(іёреп(іапіе АН (іе 
тапіёге ^ие, Ьогтів іе роіпі А, і1 п’аіі аисип аиіге роіпі 
соттип аѵес Іе сбіё Аа (іе Іа Іі^иге іттоЫіе, раг^ ^и’аи- 
ігетепі Гап^іе ?^АЙ пе вегаіі рав ёдаі к Гапдіе (о: іе сбіё 
А(Р) (іоіі, сотте поив Гаѵопв (ііі, ргеп(іге Іа (іігесііоп (іи 
сбіё Аа (іе Іа й^^иге іттоЪіІе, еп ве сопіоП(іапі аѵес се (іег 
піег еп іоив зез роіпів. 

Маів, ё, саиве (іе сеіа, Іе воттеі (X) (іе Іа й^иге ^и’оп 
арр1і^ив (іоіі соіпсі(іег аѵес Іе воттеі В (іе Іа й^иге іт¬ 
тоЬіІе. < 

II гёвиііе (іе іё, ^ие іе сбіё АрВ (іе іа й^ге ІттоЬіІе 
еві ё§а1 ё, воп сбіё АаВ. 

Еп ейеі, АрВ = А(а)(Х), ^ш, раг ЬуроіЬёве, еві ё^аі 
ё, АаВ. 

Ое тёте, АаВ = А(Р)(Х), ^иі, раг ЬуроіЬёзе, еві ё^аі 
к АР В. Раг виііе, 

АаВ = АрВ. 

тиёогёте 1. Раг сіеих рогпіз оп пе реиі іаіге раз- 

зег ^ѵ^ипе зеиіе ЛѵоИе. 

V 

и?. 3. 
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Айтеііопз ^ие раг Іез роіпіз А ьі В оп риіззе тепег 
аеих агоііез йізЬіпсЬез АМВ еі А^В, еі зоіі М 1е роіпі ті- 
Ііеи йе Іа рогііоп ;АМВ. Мепопз раг 1е роіпі М Іа зесопйе 
(ігоНе МрВ, сігзііпсіе йе Іа йгоііе М^В. Ше іеііе йгоіЬе йоіЬ 
ехізіег, й. саизе йе Гасітіззіоп ^ие раг (іеах роіпіз оп реиі 
тепег йеих (ігоііез йізііпсіез. 

Оп ѵоіі аізёшепі (^ие 1е ргопіоп^ешепі (іе Іа ігоііе ВрМ 
(іоіі раззег раг Іе роті А*). 

Еп еНеі, (і’аргёз се ^иі ргёсёйе, попз аѵопз ^ие 

ВрМ = ВуМ = М8д 

■рагсе ^ие Іе роіпі М езі зііиё зпг Іе ті/іеи <іе Іа рогііоп 
ВМА. 

Еп гепѵегзапі Іа М'^ВрМ (іе тапіёге (^ие ргеппе 
Іа (іігесііоп (іе Мѵ, еі Му сеііе йѳ М8, попз попз сопѵаіп- 
сгопз с[ив Мѵ еі М8 (іоіѵепі з епігесопрег еп пп сегЬаіп рО“ 

іпі X к саизѳ (іе Гё^аШё (іез ап§1ез ѵЖ='^, еі ^ие іе 
роіпі X аоіі соііпсШег аѵес Іе роіпі В (іез (ігоііез Му еі 
Мр, арріщиёез зиг іез (ігоііез Мѵ еі М8. Маіз сотше аіогз 
Мр ргепсіга Іа (іігесііоп М8, іе роіпі X (іоіі, й саизе (іез 
ё^аіііёз 

МѵХ=МрВ=М§Х=МуВ=М8А, 

ёіге Іе роіпі А. 
Аіпзі Іа (ігоііе раззапі раг Іе роіпі тііеи Д/ (іе Іа рог¬ 

ііоп АМВ еі раг іе роіпі В, (іоіі раззег аиззі раг іе роіпі 
А, еі еп тёте Іетрз зез рогііопз МрВ еі МѵА зопі ё^аіез 
еііасипе й іа тоіШ (іе Іа рогііоп АМВ. 

Маіз Іа іі^пе АМВ езі ипе йѵоИе\ раг зиііе, еііе, езі Іе 
ріиз соигі сЬетіп епіге іез роіпіз А еі В, (іой іі зиіі ^и’е11е 
езі ріиз соигіе ^ие Іоиіе Іі^пе Ъгізёе ои соигѣе раззапі раг 
сез (іеих роіпіз; таіз ВрМ-|-М8А езі ипе Іідпе Ьгше\ раг 
сопзё^иеп^, еііе (іоіі ёІге>ВуМ-4-М8А=ВМА. 

Аіпзі Гасітіззіоп йе іа роззіЪіИІё (іе Гехізіепое (іе (іеих 
(ігоііез 4гвНпсШ раззапі раг (іеих роіпіз (іоппёз поиз сопсіиіі й 

*) И еп гёвпііе Іогсётепі; ^I^е раг Іей роіпіз ^ еі 5 раезегопі; ипѳ 
1 

ітійпііё йе йгоііез йопі Тез ропіопз зсгопі ё^аіез а АВ^— 
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1 яззегііоп сопігайісіоіге (^иѳ/о ^^^огг‘е^оі§^пап^(іеиxроіпі8 йоп- 
пё8, езЬ ё§а1е а ипе Іі§пе Ьпзёе ^оі^папі; Іез шётвз йеих 
роіпііЗ, (і ой і1 гёзиііѳ (}ив раг йеих роіпіз оп пе реиі шеііег 
^и’ипе зеиіе йгоііе. 

Роиг Мге геззогііг й’ипе тапіёге ріиз ѵіѵе ГітроззіЪі- 
ІНё й’айтеиге ^ие раг <іеих роіпіз оп реиі; тепег йеих (ігоііез 
(іізѣіпсіез, і1 пе зегаіі раз зирегйи сі’іпйщиег ісі Іез еопзё- 
(^иепсез іпёѵіІаЫез й’ипе Іеііе айтіззіоп. 

1) Еп се саз, йеих (Ігоііез, сотте І1 а ёіё тепііоппё 
ріиз Ьаиі (іапз Іез поіез, роззёсіегаіепЬ ип пошЬге іШтіЫ йе 
роіпіз соттипз А„ А^... А„ В,, В... В„, еі, <іе ріиз, раг 
Іоиз сез роіпіз раззегаіі епсоге ипе ^иапі;і^ё іпііпітепі; дгапсіе 
(іе (ігоііез, (іопі Іез рогііопз зегаіепі зиссеззіѵегаепі ё^^аіез 

к АВХ_1, АВХА,.. АВХ^„. Сеіа гёзиііе (іе Іа зутёігіе (іе Іа 
%игѳ А,В,А,В4...‘). 

2) Еп іоідпапі ип роіпі агЬіІгаіге X, зііиё (іапз Гезрасе 
Итііё раг Іез сіеих рогііопз АМВ еі АрМ, аих роіпіз X еі 
В раг Іез (ігоііез АХ еі ХВ, поиз аигіопз ^ие АХ+ХВ(1оіІ 
ёіге ипе Іідпе йгоИе. 

II в8І іпсоаІвзІаЪІѳ <^^ив 1 ѳшріоі <іб Іа поііоп (іѳ Іа зушѳігіѳ роиг Іе 
бёѵеіоррвшѳді (1ѳ ша (іёшопвѣгаііоп а иа віасів 8і реи аѵаасё зегаК: ипе 
^ате рёШіоп йе ргіпсіре. Маів і1 е8І; сотріёіетепі аатізвіЪІѳ і’ѳтріоуег 
сейѳ поііоп 6ап8 ипе зітріе Шивігаііоп (1ѳ Іа бётопзІгаЫоп, бе тёте ^ие 
ип реи ріиз Ъа8, ^'етріоіе Іа поііоп йе Іа зрЬѳге. 

В аі11еиг8, Іа йёйисііоп ^ие ёеих (ігоііез (іоіѵепі ІогсётепІ зе соирег 
еп ип пошЪге іШтіІё (іе роіпіз, реиІ ёіге МІе аізётепі запзіаіге тепііоп 

X (16 Іа вутёігіѳ, таіз еп йёрепзапі, і1 езі ѵгаі, Ъіеп ріиз Не тоіз запз аисипе 
иіііііё. 

Ріиз Ъаз, ой Іа поііоп (іе Іа зутёігіе 8’іпІго(іиіІ Папе Іа (іётопзігаііоп 
тёте, еііе езі ёІаЪІіе еІ Ігаііёе й’ипе тапіёге зиШзапІе роиг Іе Ьиі рго- 
розё. 
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Рід. 5. 

Ьп еНеі, 8і А^-|-ХВ езі цпе Іідпе Ьгізёе, поиз аигопз, 
еп ргоіоп^еапі Іа <ігоііе АХ ^и8^и’а зоп іпіегзесМоп аѵес Іа 
(ігоіее АМВ аи роіпі У, ^ие. 

АХ+ХУ=АМУ...(і) 

АУ* еі АМУ ёіапі йеих (ігоііез ^ш раззепі; раг Іез ро- 
іпіз А ѲІ; У. Маіз ХУ+УВ ёіапі, ипѳ Іі^пе Ьгізёе, еі; ХВ- 
ипѳ Іі^пе (ігоііе, і1 еп гёзиііе ^ие 

ХВ<ХУ+УВ... (2). 

Еп а^оиіапі 1 ё^аіііё (1) й. 1’іпё^^аіііё (2) поиз гесеѵопз 

АХ+ХВ<АМВ, 

се ^иі е8І; ітро88ІЫе, рагсе ^ие АМВ езі: ипе И^пе іѵоііе. 
II еп гё8иН;е ^ие Іа Іі^пе АХ-|-ХВ пе реиЬ ёіге ппе 

і^пе Ьгізёе, таіз ^и’е11е (Іоіі ёіге ппе Іі^пе йгоііе, ё^аіе еп 
оп^иепг й АМВ, с’езЬй-сІіге с[ие 

АХВ=АМВ. (3). 

і л *^^оз Гезрасе сотргіз епіге Іез рогііопз АМВ 
^ к • раззег сіи роіпі; А аи роіпі В епсоге ип 
пот ге іп/іт (і аиігез сігоііез, (іопк іоиіез Іез рогйопз АХ В 
аоіѵепк еіге ёріез аих рогііопз АМВ еі Ар В. 

II езі ёѵісІепЬ ^иѳ ѣоиіез сез сігоііез раззегопі аиззі раг 
іоиз Іез роіпіз А^, А,.. А„, В„ В,... В„. 

3) Еп се саз, Іа зотте йез рогііопз АХ+ХВ йез йгоі- 
ез ^оі^папі аих роіпіз А еі В іоиі роіпі агѣіігаіге ргіз 

зиг Іа регрепйісиіаіге МН ёіеѵёе зиг 1е тіііеи М йе Іайгоі- 
іе АМВ, зегаіі ипе сігоііе АХВ ё^^аіе еп Іоп^пеиг й Іа йгоііе 
АМВ, й ^ие1^ие ёіоі^петепі (1е сеііе (іегпіёге ^и’оп пе ргеппе 
1е роіпі X. 

Ое ріиз, ^ие1^ие роіпі X дие поиз пе ргепіопз й Гіп- 
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Іёгіёиг (іеіа %иге АNп ВМА, Іа іщпе А2В, ^аі еві; іа зотше 
йез (іізіапсез А2+2В, еегаИ; ипе Лгогіе ѳ§’а1е еп Іоп§’ііеиг 
а Іа (ігоііе АМВ. 

Рі§. 6. 

Еп ейеі, (ІІѴІ80П8 аи роіпі М Іа йгойе АМВ раг Іа тоі- 
Ііё, ёІеѵоп8—у Іа регрепйісиіаіге МК, еі ргепопз 8иг сейе 
(іегпіёге МN,=МN. АІогз Іез Мзсваих <іе (ігоііез (АN^.) еі 
(ВN^) раззапі раг Іез роіпѣз А еі 1^^ аіпзі ^ие рагіез роіпіз 
В еі А7^, соіпсі(іегоп1; гезресііѵетепі аѵес Іез іаізсеаих (АN) 
еі (ВЫ) зі поиз сопсѳѵопз Іа іі^иге АN1ВNА рИёе аиЬоиг 
сіе Гахе АМВ. 

Ог, сотте ап потЬге (іез рогііопз ^иі іогтепііез Гаізсеаих 
(АК) еі; (ВN) зе ігоиѵепі Іез рогііопз АК еі КВ (іопі Іа зотте 
АК-|-КВ езі; Іа Лгоііе АКВ, (іапз 1е потѣге (іез рогйопз диі 
Іогтепііез іаізсеапі (АN^) еі (ВК4) зе ігоиѵегопі Іогсётепі 
(іепх рогііопз АК, еі К, В ^ш соіпсШегопі гезресііѵетепі 
еп іот Іеигз роіпіз аѵес Іез рогііопз АК еі КВ,, (іе зогіе 
^ие іа Іі^пе АК,-}-К,В=АК,В ^ш соіпсШе аѵес Іа (ігоііе 
АК-|-КВ=АКВ,, зега апззі ипе 4гоііе АК,В=АКВ=АМВ. 

II езі сіаіг ^ие Іа регреп(ііси1аіге К,МК соирега Іа (ігоі¬ 
іе АК,В, аіпзі ^ие Іа (ігоііе АК,В, раг Іа тоіііё аих роіпіз 
N еі ІѴ,. 

Еп ёіеѵапі аи роіпі /V, ипе поиѵеііе регреп(ііси1аіге, еі 
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еп ргепапі зигсеИе (іе^піё^вN1N, = \Ш,, поиз гесеѵгопе ипе 
поиѵеііе (ігоііе АК^В =АК4В = АМВ = АКВ. 

Моиз роаѵопз сопВпиег се ргосёЛё ип потЬге агЪіігаіге 
п (іе іоіз, іе зогке ^ие поиз аигопз 

АNВ = АМВ = АЫ,В = АN,В =.= АК В 

II езі сіаіг ^ие іоиз Іез роіпіз N^, N,,.••N0 зегопі; зВиёз 
зиг Іа регрепйісиіаіге МН. 

^оі§поп8 Іез роіп1;8 А еі В ш ротѣ агЪіІгаіге X йе 
сеИе регрепсіісиіаіге зВиё епіге ѳі М-, ргепопз зиг Іе рго- 
Іоп^етепі (іе Іа йгоііе АХ, (іапз Іез Іітііез (іе Іа зигіасе 
АХп ВМА, ип роіпі агЬіігаіге 2, еі, ^оі^попз йе тёте се 
йегпіег аи роіпі В. Ьа Іідпе АN„ У ёіапі- ипе йгоііе ё^аіе а 
Іа йгоВе АХ2У, поиз аигопз 

АХ + ХУ = АХ„У А2 + 2У = АК„У 

ХВ <ХУ + УВ 2В <2У + УВ 
АХВ <АN„ В А2В <АN„ В 

се ^иі ехі^е Іез ё^'аіііёз 

АХВ = АХ„ В А2В = АХп В. 

Ьа сопзёдиепсе еп езі дие с11а^ие Іідпе Ъгізёе А,Х|В, 
ХаАаХзВа. зега ипе сігоііе, ё^аіе еп іоп^иеиг к Іа йгоііе 
А, ВіАзВ^АзВз. 
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II ееі аЬзоІитепі ітроззіЫе (І’аигіЪаег (іе Іеііез рго- 
ргіёіёз к (іез Іогтаііопз ріапез. Маіз зі поиз поиз іта^іпопз 
^ие Іез роіпіз А еЬ В зопі Іез рбіез (і’ипе зркёге ауапі ип 

2 
аіатёіге /ш*=—АВ, йопі; Іез тёгісііепз зопі Іез агсз АМВ, 

АМВ, АК,В...АЫпВ, еі диі а роиг ё^иаIеш• Іа регреікіісиіаіге 
соттипе NМN^N2.. Кп сопіоигпапі поіге зрЬёге ип потЪге 
іпйёііпі (іе Іоіз, аіогз Іа зигіасе (іе сеііе зрЬёге заіізіега аих 
ехідепсез (іез NN 1, 2, 3, зі поиз поиз іта^іпопз дие поиз 
(іёѵі(іопз іа Ьап(іе А^В^А^В2.. Ап В„ зиг сеііе зрЬёге (іе та- 
піёіе ^ие іез роіпіз (іе йёрагі еі В, соіпсИепі аѵес іез 
рбіез А ві В. 

•н •* • * Ап 

Рі^. 8. 

Аіпзі, еп а(ітеі1;апІ; ^ие (іапз ип ріап оп реиі. тепег 
раг (іеих роіпіз ріиз (і’ипе (ігоііе, поиз аигіЪиопз ё. Іа зиг- 
Іасе ріапе іез ргоргіёіёз (і’ипѳ зркеге ё, (іітепзіопз ріпіез,— 
поиз зиЬзШиот аи ріап ипе зрЬёге йпіе,—се ^иі езі іпа(і- 
пііззіЫе. 

Ьа соп8ё^иепсе іттё(ііа1.е (іи Іаіі, дие раг (іеих роіпіз 
оп пе реиі тепег ^и’ипе зеиіе (ігоііе езі ^ие раг ип роіпі 
А ргіз Ьогз (і’ипе (ігоііе NN оп пе реиі аЪаіззег ^и’ипе зеиіе 
регреп(ііси1аіге зиг сеііе (ігоііе, риіз^ие аиігетепі оп роиг- 
гаіі Мге раззег раг (іеих роіпіз зутёігідиез ріиз (і’ипе (ігоііе. 
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МаІ8 оп реиі аиззі (іёшопігег ееие Шёзе і’ипе тапіёге 
апа1оді^ие а сеііе ^иі ѵіепі й’еігѳ арр1і^иёе аи саз йе Іа (ігоі- 
іе раззапі раг йеих роіпіз «іоппёз. Ісі зе тапііезіе сіе тёте 
ипе шЬзіііиНоп <іе Іа зрЬёге аті ріап. 

5г раг ип роіпі А оп реШ аЬатег Леих регрепЛісикпгез 
(іШіпсШ АМ е( АN, сез Леих регрепЛгсиІаігез сіоіѵепі сіге ё§а 
Іез епіге еііез. 

Л 

Ва еііеі, арріщиопз 1е ДАМЫ зиг Іиі—тёте йе та- 
піёге ^ие 1е роіпѣ М іотЬе зиг N, еі 1е роіпі N—зиг М; 

а саизе (іе Гё^аіііёйез ап^ІезАМХ— -^= АКМ, Іа (ігоііе 

МА соіпсісіе аѵес КА, еі КА аѵес МА, Іе роіпі (і’іпіегзес- 
ііоп А гезіе Іе тёте, еі МА = КА. 

8і, епзиііе, поиз рогіопз зиг Іа йгоііе ККп Іа рогііоп 
КМ = МКі = КіК2=...—Кп_і К„ ип потЪге агЪіігаіге п іе 
Мз, еі зі поиз ^оі^попз Іе роіпі А а іоиз Іез роіпіз К^К,,... 
Кп, поиз гесеѵопз ^ие 

Д АМК^ДАКДІ, Аі^= АК, = АК = АМ еі 

риіз, роиг Іа тёте саизе, 

Д АК,М = ДАК2Кі, АК2 = АКі 

Д АКп-іКп_2=ДАК„ Кп_і, АКГ^„-і =-^ • АК„ =АКп_і 

с’езі-Д-сііге іоиіез Іез ропіопз АКп зегопі ё^аіез ё, Іа рег- 
5 



66 — 

реікіісиіаіге АМ, іпсіёреікіаттепЬ йе Іа йізіапсе МК„, еі еііез 
зегопЬ іоиіез регрепсіісиіаігез а Іа йгоНе КМ„. 

Маіз сеіа зега ^изѣе аиззі ропг ѣоиі роіпЬ X ргіз зиг Іа 
(ігоііе ККп, се диі гёзиііе йез геІаМопз 

АХ + ХУ = АХп У (^иі езЬ ипе сігоііѳ) 

ХВ <ХУ + УВ 
АХ + ХВ < АХп + К„ В 

^иі ехідепі ГёдаШё АХ 4- ХВ = АХп + Хп В, рагсе дие Іа 
Іі^пе АХп В езі ипе йгоііе. 

Аіпзі поиз аггіѵопз й шіе сопсіизіоп іпайтіззіЫе роиг 
1е ріап ^ие 1е роіпі; А ргіз Ьогз (іе Іа йгоііе ХХп <іоіі ёіге 
ё^иі(ііз^іапіі (іе іоиз Іез роіпіз <іе сеіѣе дегпіёге, а ^иеI^ие 
ёіоі^петепі ди’оп пе ргеппе сез роіпіз, еі дие іоиіе 4гойе 
Іоі^папі се роіпі А \т роіпі агЬіігаіге (іе Іа (ігоііе (іоппёе 
ХХп бега регрепйісиіаіге. а сеііе іегпіёге 

А ипе іеііе ехі^епсе заіізіаіі поп раз ипе зигіасе ріапе, 

таіз Іа зрііёге ііпіе аи йіатёіге,=|-АМВ, ой Іез регреп<іі- 

сиіаігез зиррозёез зопі еп гёаіііё Іез Ьёшітёгісііепз АХп, еі 
ой Іа (ігоііе зиррозёе NМN^N2...Nп езі Гёдиаіеиг сіе сеііе 
зрЬёге сопіоигпапі сеііе (іегпіёге ип потЬге іп(іёііпі (іе 
іоіз. 

Л 

а 
10. 
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АІП8І Га(іті88Іоп ^ие раг ип роіпі ргіз Ьогз (і’ипе 
(ігоі1;е оп реиі; тепег (іеих регреікіісиіаігеб к сеііе йгоііе, 
пои8 Гогсе <1е тёте а зиЪзШиег аи ріап ипе зркеге а йітеп 
8І0П8 ііпіез. 

Матіепапі поиз роиѵопз раззег а та поиѵеііе йётоп- 
бігаіііоп йігесіе <іе Іа ^изіеззе (іи розкиіаѣ (і’Вис1і(іе. 

Маіз аѵапі (іе ргосёсіег а сеііе (іётопвігаііоп, іі еві а 
ргороз (іе (ііге ^ие1^иез тоіз зиг Іа зутёЬгіе. 

Веих рогііопв (іез сігоііез АА еі ВВ зопі зутёігщиез 
раг гаррогі к Іа (ігоііе РР, 1о^8^и’е11е8 раззепі раг Іез роіпіз 
(Ар А^) еі (ВрВа) зііиёз 8иг Іез тётез регреікіісиіаігез а Іа 
(ігоііе РР, А,В, еі А^В^, <іе тапіёге ^ие Іеигз (іізіапсез к 
Іа (ігоііе РР 80ПІ гезресііѵетепі ё^аіез епіге еііез, с-езі-^- 
(ііге 1о^8^ие 

А,Р,=Р,Вр АаР^^Р^В*. 

Ьа (ігоііе РР езі 1’ахе йе зутёігіе раг гаррогі аих ‘ 
(ігоііез АА еі ВВ, аіпзі дие раг гаррогі а Іеигз ротііопз 
зутёігщиез А,А2 еі В^В2. 

л 5 

5* 
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8і поив рііопз '1е ріап аиіоиг сіе Гахе іе зутёігіе РР, 
Іез (ігоііез АА е* ВВ, аіпзі ^ие Іеигз рогііопз А4А2 еі В^Вг. 
еоіпеійепі; еп іоиз Іеигз роіпіз, і’ой іі гёзиііе ^ие Іез рог- 
йопз зутёігідиез А,Аа еі В4В, йез (ігоіібз АА еі; ВВ зопЬ- 
ѳ^'аіез епііге еііез, <іе тёте дие Іез ап§1ез ^и’е11е8 іогтепі 
гезресУѵетепі аѵес Іеигз Ьаиіеигз. 

Мепопз раг ип роіпі агЬіІгаіге Р (іе Іа йгоііе РР Іа (ігоііі& 

88 регрепйісиіаіге й, РР, еі аЬаіззопзйироіпі Іа регреікіі- 
сиіаіге Аі,82 зиг Іа (ігоііе 85. 

8і Гоп ргепй зиг Іа (ігоііе 88 Іа рогііоп Рд 8*2—РД, еі 
зі Гоп ^оіпЬ Іе роіпі8'2 аи роіпі В,, оп ге^оіі;, еп рііапі Іе 
ріап аиіоиг іе Гахе іе зутёЬгіе РР, дие Іа Ьаиіеиг А^В^^ 
соіпеііе аѵее Іа рогііоп В^В'з, і'ой і1 гёзиіѣе ^ие 

■ В28', =А,82 В^В’^^ = Т 
Ве тёте, еп аЬаіззапі Іа регрепіісиіаіге А28і зиг Га 

ігоіГѳ 88, еі еп ргепапк Іе роіпГ 8\, поиз аѵопз 

В^8'і =А,8,. В, 5^ Р, 

с’езі-^-ііге Іез роіпіз зііиёз і’ипе тапіёге зутёігідие раг 
гаррогі; а Іа ігоіГе РР, зопѣ еп тёте кетрз зііиёз ё, іізіапсе» 
гезресііѵетепі ё^аіез іе Іа ігоііе 88 ^иі езі регрепіісиіаіге 
а Гахе іе зутёігіе РР. 

Ргосёіопз таіпіепапі к поіге іётопзігаііоп. 

Іетте 1. 

Ьогщие Іа 4‘>‘оііе АА раз'ве раѵ Леих роіпіз А^ еі А^ 
іцш4ізіапіз 4б Іа (ігоііе 4оппёе РР, еі зііиёз 4и шёте сбіё сіе 
сеііе 4уоііе, Іа регрепсігсиіагге ОРюеа., ёіеѵёе зиг Іе тгігеи сіе Іа 
рогіюп Р|Р2 сотргізе епіге кз ріеНз 4(з регреп4ісиІаіѵез А|р2 

еі А^Р,, соире Іа рогіюп А^А^ раг Іа тоіііё аи рогпі О, еі езі 
еп тёте іетрз регреп4ісиІаіге зиг Іа 4*'огіе АА. / 

Оиапі попз рИопз 1а 1і^. А^Р2 аиіоиг іе Гахе іе зутё- 
4 
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ігіе ОРтеа, Іез рогііопз ОАі еі ОА2 со'іпсійепі, рагсе ^ие 1е 
роіпі Аі іотЬе виг 1е роіпі Аз, й’ .ой і1 гёбиІЬе ^ие 

поив аѵопз = Хз = й; ОА^ = О Аз- 

2. Ьогщие Іа Агоііе А А соире Іа (ігогіе 
РР аи роіпі А 5, ш капіеигз Ап Рп ==Ьп 
ѵопі еп сгоі^запі а тезиге диеііез з'ёіог- 
§пепі Ли роіпі ЛЧпіегзесігоп Ав Ле сез 
Лгоііез, еі аисипе каиіеиг пе зе гепсопіге 
Леих {оіз. 

Рі^. 13. 
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8і 1’ипе <іе8 Ьаиіеигз, раг ехетріе А^Р^, ёІаіЬ ё§а1е й. 
ипе аиіге Ьаиіеиг А^Р^, поив аигіопб, еп (ЗіѵГзапІ; Іа рогііоп 
Р^Р2 раг Іа тоШё аи роіпі Лпеа, еі еп тепапі раг се роіпі 
Іа регрепсіісйіаіге Ртеа О, ^ие 

й’ ой І1 з'епзиіѵгаіі ^и’еп рИапі: 1е ріап апіош* йе Гахе 
ОРшва, Іа ЬгапсЬе ОА^Ап (Іе Іа йгоііе АА йеѵгаіі сошсійег аѵес 
Іа ЪгапсЬе 0А^А8; раг 8ш1;е, Іа йгоііе АА йеѵгаіі соирег Іа 
йгоііе РР епсоге ѳп ип зесопй роіпі Аз, ёіоі^пё йи роіпі 
Ршеа а ипе (іізіапсе Ршеа А^, = Р^еа Аз , — се ^иі езі; ішргз- 
зіЫе. Вопс, 

й, < Ь2<.<Ь„ 

Теііе езЬ Іа сопсіпзіоп ^иап(і, ехатіпапі 1е сопгз йе Іа 
йгоііе АА, поиз сЬоізіззопз роиг роіпі; йе (іёрагі 1е роіпі Аз 
(іе зоп іпіегзесііоп аѵес Іа йгоііе РР. 

Маіз зі поиз ргепіопз роиг Іе роіпійе йёрагі поп раз 
Ав, таіз ип роіпі Ап зііиё й йгоііе іи роіпі А^ еі ріиз 
Ьаиі дие се йетіег, і1 гёзиііегаіі Іа сопсіизіоп сопігаіге, дпе 
Іа ЪгапсЬе А,Аз йе Іа сігоііе АА йоіі зе (іігі^ег поп раз 
еп Ьаз роиг соирег Іа (ігоііе РР, таіз еп йаиі роиг з'ёіоі^пег 
йе сеііе йегпіёге, іоиі сотте Іа ЬгапсЬе А^Ап , йе зогіе 
ди’іі пе роиггаіі ехізіег аисип роіпі йе Гіпіегзесііоп Лез йг і- 
іез АА еі РР. 



\ 
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15. 

Сейе сіешіеге сопсіизіоп еві ё^аіешепі іпа(1ті88ІЪ1е, 
рагсе ^и’е11е е8і еп сопігайісііоп аѵес 1е8 йоппёез ргітШѵе8, 
еі еііе пе Іаіі ^иѳ сопіігтег, раг ипе аийе ѵоіе, Іа ]и8ке88е 
(іе поіге Іеште. 

ТИвОГвІЛв 1. ^о^8^ие ш (ігогіе А А ра^зе раг <іеих 
роіпі8 еі ёіоі^пез (іе Іа (ігогіе сіоппёе 
РР а (іез (ігзіапсез іпё§аІе8, зез каніеигз 
ѵопі еп сгогззапі сопзіаттепі (іапз Іа сіігес' 
Н'оп (іе Іа каиіеиг ріиз реіііе а Іа каиіеиг 
ріиз ^гапсіе еі, гпѵегзетепі, еп (іёсгогззап 
іои]оигз (іапз Іа (іігесігоп (іе Іа каиіеиг 
ріиз ^гапйе а Іа каиіеиг ріиз реіііе^ еі 
4апз іоиіе Геіеп4ие 4е сеШе 4Уогіе АА іі 
пехізіе аисипе Іітгіе т а сеі ассгогззе- 

тепі, пі а се 4ёсгогззетепі, 

16. 
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Nои8 (іётопігегопз й’аЬогй: 

1) ^и’й іоиі роіпі, X іе Іа рогйоп Р^Р^ <іе Іа йгоііе РР, 
<іе тёте ди’а с]1а^ие роіпі У <іе Іа Ьаиіеиг А,Рі ргі8 епіге 
1е8 роіпіз і / еі А,, соггезропй те веиіе Ьаиіеиг КРш (іи 
роіпіі соггезроікіапі N (іе Іа рогіііоп АдА^ іеііе. ^ие за рог- 
Моп МРш, зііибе епіге Іа (ігоііе А,Х (ои А^У) еі Іа (ігоііе 
РР, езі ё^аіе а Іа Ьаиіеиг ріиз реіііе А,Р,. 

2) ^ие сЬасипе (іѳз Ьаиіеигз ЫРш <іе Іа рогііоп А^А^ 
езі ріиб §^гап(іе ^ие Іа Ьаиіеиг тоіпсіге АіР,, 1а^ие11е езі Іа 
ріиз реіііе Ье Іоиіез Іез Ьаиіеигз (іе сеііе рогііоп АзА^. 

3) ^ие сЬасипе (іез Ьаиіеигз ЫРш (іе Іа рогііоп А,А, 
езі ріиз реіііе дие Іа Ьаиіеиг А,Р,, к^ие11е езі Іа ріиз §гап(іе 
(іе Іоиіез Іез Ьаиіеигз (іе сеііе рогііоп А,А,. 

4) ^ие Іез Ьаиіеигз (іе Іа рогііоп А,А, сгоіззепі сопзіат- 
тепі (іапз Іа (іігесііоп (іи роіпі зііиё ріиз Ъаз, ѵегз Іе 
роіпі , зііиё ріиз Ьаиі, еі ^и’аисипе (іе сез Ьаиіеигз пе зе 
гепсопіге (іеих іоіз (іапз Іоиіе Гё1еп(іие (іе сеііе рогііоп 
А^А,. 

еі, епііп, 

5) ^ие сеіа езі ^изіе поп зеиіетепі роиг Іа рогііоп А^А; 
(іе Іа (ігоііе АА, таіз (іе тёте роиг Іоиіе сеііе (ігоііе (іапз 
Іоиіе зоп' ё1еп(іие іІИтіІёе. 

1. ^а каиіеиг А^Р^ еві Іа ріив реіИе каиіеиг йе Іа рогііоп 
А| А^- 

8оіІ (.Іі§. 16) А.Рі = Ьі, А^Р, =Ь2 еі Ь, <Ь,. 

^оі§поп8 Іе роіпі а ип роіпі агЬіІгаіге X зііиё епіге 
Іез роіпіз Р, еі Р^. Ьез Ьаиіеигз (іе Іа рогііоп А,Х ауапі 
Іоиіез Іез ѵаіеигз роззіЫез епіге гёго еі Ь^, і1 (іоіі пёсез- 
заігетепі зе Ігоиѵег рагті еііез ипе ипщие Ьаиіеиг МРш 
Іеііе, ^ие 

МРш = Ь^ = АіР,. 

Ьа (ігоііе А^Х разве а Гіпгёгіеиѵ (іе Іа Іі^иге РіА^; раг 
зиііе, Іе роіпі М езі аиззі зііиё а Гіпіёгіеиг (іе Іа й^иге 
Р^А^; (іопс, Іе ргоіопдетепі (іе Іа Ьаиіеиг МРш (іоіі соирег 
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Іа рогііоп А^А, еп ип роіпі N 8ііиё аи сіеззиз йа роіпі; Л/; 
таІ8 МРш п’ёіапі ^и’ипе рагНе (іе Іа Ьаиіеиг КРщ (іи роіпі 
соггезропсіапі N (іе Іа рогііоп А^Аі, поив аѵопз 

^Т„>А,Р,. 

Тоиі а іаіі (іе Іа тёте тапіёге, 1о^8^ие поиз ^оі^попз 
Іе роіпі к Гип (іез роіпіз У (іе Іа Ьаиіеиг А^Р,, ргіз 
аи-(іез8оиз (іи роіпі А^, поив Ігоиѵопз, а саизе (іе се ^ие 
УР(<^А^Р^', сіе тёте роиг Іа рогііоп А^У ипѳ Іеііе Ьаиіеиг 
МРю = Ь^, ^ие Іа Ьаиіеиг (іи роіпі согге8роп(іапІ N (іе Іа 
рогііоп Аі^А^ 

NР„>А,Р,. 

Сеііе Ьаиіеиг МР^, ё§а1е а Ьі=А,Р,, зега, аіпзі ^и’е11е^ 
Га ёіё роиг Іез рогііопз А^Х, гезресііѵетеп I ^’ипг^ие рои 
сЬасипе (іез рогііопз А^У, се дие поиз аііопз (іётопігег. 

Ехатіпопз, еп ейеі, се диі аигаіі Ней, зі Іа рогііоп 
А^У (й§^. 17) атаіі (іапз зоп ё1еп(іие епіге Іез роіпіз А^ еі 
У поп ипе ипі^ие Ьаиіеиг МРш ё^аіе к к^, таіз сіеих Ьаи- 
Іеигз ё^аіез епйе еііез еі, еп тёте Іетрз, ё^аіез а Іа 
Ьаиіеиг тоіп(іге А^Р,, с’е8І-й-(ііге зі поиз аѵіопз 

М'Р'„ = МРм = А,Рі = Ь, (іі^. 18). 

Роиг ехатіпег Іе еоигз (іе Іа (ігоііе (іи роіпі А^ 
аи роіпі У, сЬоізіззопз роиг роіпі (іе сіёрагі Іе роіпі (іёіег- 
тіпё А^ (йд. 17 еі 18). 
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Сотте поиз зиррозопз Іез Ьаиіеигз МРш = М'Р'т ё^аіез 
епіге еііез, Іа Ьаиіеиг ОРшеі ^ш разве ^ ё^аіе йізіапсе епіге 
еііез, йоіі ёіге Гахе іе зутёМе (іе Іа ;ігоі1;е А^У. 

Ьа Ьаніеиг йи роіпі У, УРі, езі ріиз ідеіИе ^ие 1іі, еі; 
Іез Ьаиіеигз (іе Іа (ігоііе А^У (іапз за рогііоп А,М ^иі з’ёіеікі 
епіге Іез роіпіз еі М, зопі іоиіез ріиз §гапЛез ^ие Ь^; 
(іопс, Іез Ьіаиіеигз (іе Іа ЬгапсЬе М'А'^—с’езі-а-(ііге (іи рго- 
Іоп^етепі (іе Іа ѣгапсЬе §агіс1іе ОМ' ^ш, еп ѵегіи (іи Іетте 1, 
езі зутёігщие й. Іа ЪгапсЬе (ігоііе А^М,—(іоіѵепі, еп ѵегіи 
(іе Іа зутёігіе (іе Іа (ігоііе А^У раг гаррогі а Гахе ОРтеа, 
аііег сІ’аЬог(і еп сгоіззапі ^из^и’аи роіпі зутёігщие аи 
роіпі А^, ^иі, раг сопзё^иепі, роззё(іе ипе Ьаиіеиг ё^аіе 
к Іа Ііаиіеиг (іи роіпі (іе (іёрагіА^, (іе зогіе дие А2'Р'2= 

Рі^. 18. 

Маіз сотте ріиз Іоіп сеііе ЪгапсЬе даисЬе раззе, ібі 
ои іаг(і, раг Іе роіпі У зііиё зиг Іа Ьаиіеиг А,Р^ ріиз Ьаз 
^ие Іе роіпі А^, еі ^и’е11е сіеѵга, раг сопзёдиепі, з’аЬаіззег 
Зизди’а ипе Ьаиіеиг тоіпЛге ^ие Ьр іі (іоіі ехізіег й. ^аисЬе 
(іи роіпі иЛ роіпі сиітіпапі Ѵ, аи^ие1, й саизе (іе Іа 
зутёігіе (іе Іа сігоііе раг гаррогі й Гахе ОРшеа. <іоіі 
согге8роп(іге й (ігоііе (іи роіпі А, ип аиіге роіпі (іе сиіті- 
паііоп V іоиі рагеіі аи роіпі Ѵ 

Епсоге ріиз Іоіп й ^аисЬе (іи роіпі сиітіпапі Ѵ еі, 
(і’ипе тапіёге 8утёігі^ие, й (ігоііе (іи роіпі сиітіпапі II, Іа 
(ігоііе А,У (іоіі (іе поиѵеаи раззег гезресііѵетепі раг Іез 
роіпіз А\ еі А^, ёіоі^пёз (іе Іа сігоііе РР й ипе (Іізіапсе 
ёдаіе й Маіз, еп ѵегіи (іи Іетте 1, іез рогііопз А'гА'з 
еі А^Аз Ае Іа (ігоііе А^У раззапі гезресііѵетепі раг Іез 
соиріез (іе роіпіз (А'гА'з) еі (А,, Аз) ё^иі(іізіапі8 (іе Іа (ігоііе 
РР, зопі 8утёі^і^иез раг гаррогі аих роіпіз сиітіпапіз Ѵ 
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еі І7, зіідёз, ёѵійетгаепі;, зиг Іез тШеих йез рогйопз А'гА'. 
еі; А^А,, <іе зогіе ^ие Іез Ііаиіеигз ІГР'ивіІІРи зопіепшёте 
і;етрз Іез ахез йе зутёігіе йе сез рогііопз еІ йе Іоиіе Іа 
йгоііе А^У. 

Ог, Іа йгоііе АдУ ёЬапІ зутёI^і^пе раг гаррогі аих ахез 
йе зутёігіе ІІ'Р'и еЬ ПРа, а §^аисЬе йи роті Ѵ, еІ к йгоііе 
йи роіпі [7, йоіѵепі з’ёѣепйге Іез ЪгапсЬез 170'^ еІ ПО^, 
зутёй’щиез аих ЬгапсЬез 11'О еІ 110, йе зогіе ^ие иоиз аи- 
гопз. 

^ О 2 Р о2 = ОРшеі = 02Ро2 
1 М'зР'п.3 = М'^Р'ш 2=М'Р'ш = МРш = М^Рш 3 = М,Рш *. 

И езі іпиШе й’ехатіпег ріиз Іоіп 1е соигз йе Іа йгоііе 
А^У. И зиШі йе заѵоіг ^ие зі поиз айшеііопз ^ие Іа рогііоп ^ 
А^У реиі аѵоіг сіеих Ьаиіеигз ё^^аіез епіге еііез, Іа йгоііе А^У 
йоіі раззег раг ігогз роіпіз О', О еі ё^иійізіапіз йе Іа 
йгоііе РР еі зііиёз зиг йез Ьаиіеигз ёіоідпёез І’ипе йе Гаиіге 
а ё^аіез йізіапсез, йе зогіе ^ие Р'о2 Ршел = Ршеа Роа^ Іа йгоііе 
А^У йоіі ёіге регрепйісиіаіге поп зеиіетепі а сез ігоіз Ьаи- 
іеигз ё^аіез еі ё^иійізіапіез епіге еііез, таіз еііе йоіі Гёіге 
аиззі а іоииз Іез каиіеигз запз ехсерНоп, 1ез^ие11ез зегопіё^аіез й 
сез ігоіз Ьаиіеигз 0',Р'о а, ОРтеа еі ОзРоа,—се ^т ѵа ёіге 
йётопігё іоиі йе зиііе. 

Роиг ріиз йе зітріісііё, йёзі^попз Іез роіпіз О еі 
раг О,, 0^ еі О,. 
Аіпзі, зоіі 00 Іа йгоііе раззапі раг ігоіз роіпіз йоппёз 

Оі, еі Оз зііиёз йи тёте сбіё йе Іа йгоііе РР еііеіз, ^ие 
Іеигз Ьаиіеигз ОіР^ = ОзР, = О3Р3, йе тёте дие Іез рогііопз 
Р^Р2 = Р^Рз епіге Іез ріейз йе Іеигз Ьаиіеигз зопі гезрее* 
ііѵетепі ё^аіез епіге еііез. 

о о, о, 0^ о 

к/ " 1'\ 

1 . 

(і) 
(і сі <і д 

Ч Ч Р 
19. 
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« 

Ріиз Ьаз,—(іапз 1е (іеийёше іЬѳогёше,—звга (іётопігве 
Гехізіепсе гёеііе йе іеііез йгоііез. 

Еп ѵегЬи <іи Іетте 1, Іез ап^^іез аиіоиг іи роіпі; 
зопі іез ап^іез ігоііз. Маіз Іез ап^'іез аи1;оиг іез роіпіз 
О, еі Ол зегопі іе тёте іез ап^іез ігоііз. 

Еп еІГеі, еп ігапзрогіапі; Іа (1) а ігоіѣе зиг Іа (2), 
іе тапіёге дие Іез Ьазез іе сез іі^игез еі Іеигз Ьаиіеигз' 
^лисЬез соіпсііепі, поиз ѵеггопз ^иѳ сез Н^игез зе сопіоп- 
іепі й. саизе іе Гё^аШё іе Іеигз Ьаиіеигз і’ой 

с’езі ё, ііге, Іез ап^іез аиіоиг іез роіпіз О,. еі зопі 
іез ап^іез ігоііз, еі Іез (1) еі (2) зопі іе ѵгаіз гесіап- 

• ^Іез аЬзоІиз, рагсе дие Іа зотте іе Іеигз ап^іез езі ехасіетепі 
ё^аіе ё, диаіге ап^^іез ігоііз, запв <іё^аиі, еі запз ехсіз. 

Ргоіоп^^еопз таіпіепапі іпіёйпітепі Іез ігоііез 00 

еі РР, ёіеѵопз аих роіпіз Р,, Р^, ... Р„ іе Іа ігоііе РР, зііиёз 
ё ё^аіез іізіапсез. 

~ Рз^з ~ РзР| — •••• Рп—1 Рп 

Іез регрепіісиіаігез Рз Оз, Р4О4,... РпОп, ,еі тепопзіез ^из^и’а 
Іеиг іпіегзесііоп аѵес Іа ігоііе 00 аих роіпіз Оз, О*. ... Оп 
Аіогз поиз ѵеггопз дие 

Рі?. 20. 

саг еп арріідиапі зиссеззіѵетепі Іез %игез аі^асепіез 
Іез ипез зиг Іез аиігез іапз Іа іігесііоп іе Рі к Р„, поиз 
Іез !егопз соіпеііег: аіпзі, Іе роіпі 0^ со'іпсііе аѵес Оз. О5 — 
аѵес О4,... Оп аѵес Оп—і, с’езі-ё ііге Іа ігоііе 00 ауапі 



ігш Ьаиіепгз ё^^аіез епіге еііез еі зііиёез к ё^аіе (іібіапсе 
Іез ипез йез аиігез, а ип потЬге Шітги п йе Ьаиіеигз ё§а- 
Іез епЬге еііез, ек езк еа тёте кетрз регрепйісиіаіге к іоиіез 
сез Ьаикеигз. 

П езк еіаіг ^иѳ Іа йгоіке 00 зега зутёкгідие раг гаррогк 
к сЬасипе йе сез Ііаикеигз. 

Маіз поп зѳиіетепк сез и Ііаикеигз Рп Оп йе Іа йгоіке 00 
зегопк ёдаіез епкге еііез: іоиіез Іез каиіеигз ХРі йе еекке 
йгоіке зегопк ё^аіез епкге еііез ек регрепйісиіаігѳь к Іа йгоіке 00. 

21. 

Еп еНек, зоік X^Р^, ипе Ьаикеиг йе Іа йгоіке 00 поп 
ё^аіе й зез Ііаикеигз 0,Р, = О^Рз = ОзРз =... = Оп Р» ё^аіез 
епкге еііез, ек зиррозопз дие секке Ііаикеиг X^Р^,>0,Р1 ек езк 
зікиёеаипе йіз1апс© = а йе Іа Ііаикеиг 0^Р^, р. е. ^ йгоіке йе 
секке йегпіёге. 

Аіогз, еп ѵегки йе Іа зутёкгіе йе Іа йгоіке 00 раг гар¬ 
рогк а сЬасипе йе зез п Ііаикеигз 0„ Р„, а йгоіке ек й. §аисЬе 
йе сііасипе йе сез йегпіёгез зегопк зікиёез ё. Іа тёте йізкапсе 
й = РіРі, Іез Ііаикеигз 

ХіР.. = ХзР., =.. = Х„ Р.„ == У^Ру, = У,Ру^ = ... = У„ Ру„ 

ё^аіез епкге еііез, аіпзі ди’й Іа Ііаикеиг Х,Рі^. 
Зі Гоп сопзкгиік таіпкепапк зиг Іа йгоіке РР, еп з’ёсаг- 

капк йи роіпк Рі а ^аисііе а ипе йізкапсе Р^(Р^) = а, 1е зузкёте 
йе Ііаикеигз 
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( (О,) (Р,), (О,) (Р,),. (Оп) (Р.) 
' (X,) Р„ (X,) Р„ . (Х„) Р„ 

1, (^і) (РуЛ ^гСРуг)* . (^п ) (Руп) 

ё§а1апѣ гезресЬіѵетепі Іез Ьаиіеигз О,, Рп, Хп Ри, Хп Руп, еЬ 
зі І’оп іоіпі Іез зоттеіз сіе сез Ьаиіеигз раг йез (ігоііез, оп 
ге^оіі Іа (Згоііе (0,)(Хі)(У2)(0<і)(Х2)(Уз)... (0„ )(Хп) іоиі—а 
іаіі рагеШе а Іа Ігоііе сіоппёе ОіХіУзОаХаУ,... Оп Хп , ^иі 
соирега сеие (іегпіёге еп п роіпіз 8,, З^, б,... 8п, —се диі езі 
іпайгаіззіЫе, еі се ^иі ехі§^е Іез ё^^аіііёз 

ОзР, = X, Рх. = ... = Х„ Рхп = У,Ру1 = ... = У„ Руп, 

с’е8І:-ё.-<ііге іоиігз Іее каиіеигв <іе Іа Агогіе 00 8апз ехсерііоп 
зопі е^аіез епіге еііез. 

II езі ёѵійепі ^ие Іез ап^іез іогтёз раг іоШез сез 
Ьаиіеигз аѵес Іа йгоііе 00 зегопі <іез ап^іез Агогіз. 

Теі езі; 1е гёзиііаі йе поіге аЛтіззіоп дие Іа рогМоп 
АД реиі аѵоіг Аеих роіпіз ауапі (іез Ьаиіеигз ё^аіез а Іа 
Ьаиіеиг ріиз реіііе ЛзРі=Ьз. 

Ехашіпопз таіпіепапі Іез сопзё^иепсе8 иііёгіеигез (іе 
сеііе а(іті88Іоп. 

Ьа (ігоііе АД раззе раг Іе роіпі^з.ёіоідпё (іе Іа (ігоііе 
РР а ипе (іізіапсе = Ь,; (іопс, Іоиіес зез Ьаиіеигз, ёіапі 
ё^'аіез епіге еііез, (іоіѵепі ёіге ё^аіез а Ь,. 

Маіз Іа (ігоііе АД раззе аиззі раг Іез роіпіз А/, зііиёз 
а ипе йізіапсе АД, =Ь^ (іе Іа (ігоііе РР; раг сопзё- 
^иеп^, Іоиіез зез Ьаиіеигз сіоіѵепі ёіге еп тёте Іетрз ё^аіез 
ё. Ь, Ьз. 

Епііп, Іа тёте (ігоііе АД раззе раг Іе роіпі У, (іопі 
Іа Ьаиіеиг УР, е8І<|Ь,: раг зиііе, Іоиіез Іез Ьаиіеигз (іе 
ееііе (ігоііе (іоіѵепі аиззіёіге ё§а1ез а У,Рі<^Ь,. 

Аіпзі, Іа (ігоііе А^У (іоіі еп іоиз зез роіпіз запз ехерііоп 
ёіге зітиііапётепі ёіоі^пёе (іе Іа (ігоііе РР а ігогз (іізіапсез 

і 
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(ЗіШгепіез, запз рагіег йев Шзіапсез іпіегтѳііаігез,—се ^иі 
езі; аЬзоІитепІ ітроззіЫе. 

Моиз оМіепсігопз 1е тёте гёзиііаі іпайтіззіЫе зі, еп 
ргепапі роиг 1е роіпі йе йёрагі поп 1е роіпі таіз 1е 
роіпі; У, попз ехатіпопз 1е соигз йе Іа (ігоі1;е АаУ епаііапі; 
дапз Іа (іігесиоп йи роіпі У ап роіпі А^. 

Раг сопзё^иеп^, поіге айтіззіоп ^ие Іа рогііоп АД репі 
аѵоіг сіеих роіпіз М еі М' роззёйапі сЬаспп ппе Ьаиіепг 
ё§а1е к Ь,, езі ппе асітіззіоп іапззе, еі с11а^ие рогііоп 
(іоіі аѵоіг гѳзресііѵетепі зоп итдие ііаиіеиг МРш ё^аіе й Іа 
каиіеиг ріпз реіііе А,Р, іе Іа рогііоп А, А,. 

II. Ргепопз таіпіепапі зиг Іа (ігоіІеРР ип роіпі дпеісоп- 
^ие X^, зііпё епіге Іез роіпіз X еі Рі, ^оі^'попз—1е ап роіпі 
А2 еі сопзігпізопз Іа Ьаиіепг Мі Рт і = МРш = А,Р^ ^ш сог- 
гезропй ^ се роіпі Д: ]а рогііоп А2М^ раззега еп^ге Іез 
рогііопз АаМ еі А^А,; еп тёте Іетрз, й’аргёз се ^иі ргёсёйе, 
поиз аигопз. 

ДРш,> АД,: 

аіпзііа Ьаиіепг М,Ри,1 зега зііиёе ріиз ргез (іе Іа Ьаиіеиг АіР, 
^ие Іа Ьаиіеиг МРщ. 

Маіпіепапі зі, аргёз аѵоіг ргіз зиг Іа Ьаиіеиг А2Р2 Іа 
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Ь.аиіеиг А^Ра = Ьі = А,Рі, поиз тоиѵопз сеие Ьаиіеиг йапз 
Іа йігесііоп йи роіпі аи роіпі Р^, іе зогіе ^ие зоп ріей 
Рщ ^Тіззе зиг Іа йгоііе РР, еі зі еп тёте іешрз поиз ^оі- 
§поп81е зоттеі йе сеііе Ьіаиіеиг А\ ои М аи зоттеі; А^— 
ои, се <][иі езі Іа тёте сЬозе, зі поиз тоиѵопз 1е роіпі X 
1е Іоп^ (!• Іа (ігоііе РР, еп соттепрапі йи роіпі Р^, тегз 
1е роіпЬ Р^ е1, епзиііе, зоиз Іа Іасе йи роіпі У, 1е 1оп§ йе 
Іа Ьаиіеиг Р(А| еп соттеп^апі йи роіпі Р^ ^из^и’эи роіпі 
А,, — 8І еп Іаізапі сеіа поиз сопзігиізопз сЬа^ие іоіз Іез 
Ьаиіеигз МРщ яиі соггезропйепі й сЬасип йез роіпіз X е1 
У, — аіогз Іоиі 1е Іетрз 1е роіпі М гезіе еп (іеЛапз йе Іа 

1і§^иге А,Р2, е1 Іез Ьаиіеигз NРт йез роіпіз N йе Іа рогііоп 
АаА, соггезропйапіз аи роіпі М, зопі Іви^оигз ріиз ^гапйез 
^ие Іа Ьаиіеиг А^Р1=Ь^. 

II гёзиііе йе Ій ^ие Іа Ьаиіеиг тоіпйге А^Р^ йе Іа 
рогііоп А2А^ езі Іа ріиз реШе йе зез Ьаиіепгз, е1 ^ие сеііе 
Ьаиіеиг пѳ геѵіепі раз ипе зеиіе Іоіз йапз Іоиіе Гёіепйие 
йе сеііе рогііоп. 

III. Бе тёте, зі зиг 1е ргоіоп^етепі йе Іа Ьаиіеиг ріиз 
§гапйе А^Рг йе поіге рогііоп А^А^ поиз ргепопз ип роіпі 
агЬіІгаіге 2, е1 зі поиз 1е ^оі^попз аи роіпі —Іез Ьаиіеигз 
йе Іа рогііоп А,2 йоіѵепі роззёйег Іоиіез Іез ѵаіеигз роззі- 
Ыез епіге А,Р,=Ь^ е1 2Р4=А4Р24'А22=Ь2+а. Бопс, зиг Іа 
рогііоп А,2 ЙОІ1 пёсеззаігетепі ехізіег ип 1е) роіпі М, ^ие 
за Ьаиіеиг МРи езі ё^аіе а Ь2=А2Р2. 

і 
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МаІ8 аи роіпі М йе Іа рогЬіоа А,2 соггезропй 1е роіпі 
N йе Іа рогііоп АіА^ зііиё зиг Іа Ьаиіеиг МРт аи-4е88ои& 
йи роіпі М. Вопс, за Ьаиіеиг NРт п’ёіапі ^и’ипе рагііе йе Іа 
Ьаиіеиг МРт, поиз аѵопз 

NРт < 1і, = А,Р, 
й’ой 

1і,<КРт<Ь,. 

Топі к !аіІ йе Іа тёте тапіёге ^и’і1 а ёіё йётопігё 
аи К* 1 роиг Іез рогііопз А,У, оп йётопігё роиг Іез рогііопз 
А/2 дне с11а^ие рогііоп йёіегтіпёе А,2 пе роззёйе ^и’ ипе 
аеиіе Ьаиіеиг МРш ё§а1е а Ь, = АаР^; с’езі рои^^иоі ІІ зегаіі 
зирегііи йе йёѵеіоррег іеі ипе рагеШе йётопзігаііоп еп Іоиз 
зез йёіаііз. 

Ьа йіНёгепсе сопзізіегаіі зеиіетепі еп се ^ие, еп раг- 
Іапі йи роіпі Д ѵроиг.'ехатіпег 1е соигз йе Іа йгоііе А(2, е^^ 
еп поиз йігі§реапІ йе”се роіпі, зііиё ріиз Ъаз ^ие 1е роіпі Аз, 
раг Іез роіпіз М еЬ М, ёіоі^пёз йе Іа йгоііе РР а ипе йі- 
зіапсе ё§а1е й Ь,, ѵегз 1е роіпі 2, зііиё ріиз Ьаиі дие 1е роіпі 
А% поиз зегіопз ё. Іа ііп йез ііпз оЫі^ёз а сопсіиге ^ие Іа 
йгоііе А^2, раззапі раг ігоіз роіпіз О,, О еі (У^ ё^иійі8^ап^8 
йе Іа йгоііе РР, ^иі опі Іез ріейз йе Іеигз Ьаиіеигз ёіоідпёз 
Гип йе Гаиіге й ё^аіез йізіапсез, йоіі зітпііапётепі ёіге 
ёіоі^пёе йе іа йгоііе РР, — еі сеіа еп Іоиз зез роіпіз запз 
ехсерііоп,— ё. ипе йізіапсе ё^аіе Ь, Ь^, йе тёте ^и’й. ипе йі- 
зіапсе ё^аіе к Ьз^Ь,, еі, епйп, а ипе йізіапсе 2?^ ріиз 
§гапйе дие Ь,, запз рагіег йез йізіапоез іпіегтёйіаігез. 
Ше Іеііе сопсіизіоп ёіапі іпайтіззіЫе, іІ еп гёзаііе дие 

Іоиіе рогііоп йёіегтіпёе А,2 пе реиі роззёйег ди’ипе зеиіе 
Ьаиіеиг МРш ё^аіе Ь Ь2 = А2Р2. 



Рі§. 25. 

IV. Ргепопз таіпіепапі еіі1;ге Іев роіпіз 2. еі Аг ип аиіге 
роіпі; 2,, еі ^оі^попв-іе йе тёте аи роіпі А^. Аіогв еп(ге 1е 
роіпЬ 2і еі 1е роіпі /?, ^иі еві Іе роті йе Гіпіегвесііоп йе 
Іа йгоііе А,2і аѵес Іа Ьаиіеиг МРт йе Іа рогУоп к^Ъ, поив 
Ігоиѵегопв виг Іа рогЬіоп АД йапв Геврасе сотргів епіхе Іев 
Ьаиіеигв МРт еі ХР,, іпМПіЫетепі; ип іеі роіпі ипі^ие М^, 
^ие ва Ьаиіеиг МіРші еега ё^аіе ё, Ь, = А^Р*; й’ой ІІ гёвиіѣе 
^ие КіРші^Ь,,: таів, сотте і1 а ёіё йётопігё, N1Рт1>Ь^; 
раг виііе, 

Ь1<N,Рт^ <1ц 
Еп іаівапі аѵапсег Іе роіпі; 2 йапв Іа йігесііоп йе А^^ 

іоиі; еп Іе ^оі^папі аи роіпі А^ еі еп сопвігиівапі Іев Ьаи- 
іеигв МРт еі КРш, поив ѵеггопв ^ие Іе роіпі М аѵапсега 
аивві ѵегв Іе роіпі А% еі ди’еп тёте іетрв Іев Ьаиіеигв 
соггевропйапіев NРт йе Іа рогііоп А Да вегопі іои^ои^8 ріш 
реШев ^ие Іа Ьаиіеиг АаР,, с’еві-а-йіге дие іодіоигв 

11,<NРш<Ь, 

й’ой І1 гёвиііе ^ие Іа Наиіеиг Лоппёе ріиз ^гапЛе А,?^ (іе Іа 
рогііоп к^к^ еві Іа ріиз ^гапсіе сіез каиіеигв сіе сеііе сіегпіёге, 
еі ^ие^^е пе геѵгепі раз ипе зеиіе ^оів сіапз іоиіе Гёіепсіие Ле 
Іа рогііоп А,А,. 
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V. Ьев Ьапіеигз (іе Іа (ігоііе Ак сопііпиепі к -сгоііге 
аиззі аи Ма (іи роіпѣ А* еѣ, тѵегзетепі, к (іёсгоіЬге аи (іеіа 
(іи роіпі А,. 

Еп еііеі, ^ие1 ^ие зоіі Іе соигз дие ргеікіга Іе ргоіоп- 
^етепі (іе Іа рогііоп А4А4 аи (іеЕі (іи роіпт; А^, поиз аигопз 
іо^оигз, ѵи ^ие А^Ра езі >КРт еѣ ^ие Іез Ьаиіеигз (іе Іа 
(ігоііе ѵагіепЬ (і’ипе тапіёге сопішие, аи (іеіё, (іи роіпі Аі ші 
іеі роіпі Аз, дие за Ьаиіеиг АзРз зега ріиз §гап(іе ^ие А^Р,, 
(іе зогіе ^ив 

АзР, > КРш 

Маіз, (і’аргёз се ^иі а ёіё (іётопігё, іоШез Іез Ьаиіеигз 
(іе Іа рогііЬп ЫАз (іе Іа (ігоііе КАз диі ^оіпі Іез Ьаиіеигз 
гпё^аіез КРт еЬ АзРз, (іоіѵепі сгоіЬге сі’ипе тапіёге сопііаие 
(іапз Іа (іігесііоп (іи роіпі N аи роіпі А^\ раг зиііе, Іогсётепі 

АзРз>А,Р, 

Маіз Іа Ьаиіеиг А3Р3 езі аиззі ріиз §гап(іе ^ие іоиЬез 
Іез ЬаиЬеигз іп1егтё(ііаігез ЕРг (іез роіпіз зііиёз епіге Аз 
еі А^. Раг сопзё^иепі, 

А,Рз > КРг > А,Р, > КРт > А,Рі 

Вѳ тёте, аи (іеіа (іе Іа Ьаиіеиг А|Р| поиз Ігоиѵегопз 
іои^оигз ипе іеііе Ьаиіеиг ЗР» ^ие 
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КРш > 8Р. 

еі сотте епіге Іев роіпів еі 5 іоиіез Іез Ьаиіеигз йоіѵепіі 
(іёсгоііге (і’ипе тапіёге сопйпие йапз Іа іігесІіоП' (іи роіпі 
N аи роіпі 5, йоиз аигопз іогсбтепі 

А,Р,>8Рз 

А3Р3 > КРг > А,?, >NРш > А^Рі > 8Рз 

с’е8І-а*(ііге Іез каиіеигз (Іе Іа 4гоііе А А раззапі раг Іез вот- 
теіз 4е Леих каиіеигв іпе§аІев сгоівзепі (Типе тапіёге сопігпие 
сіапз Іа (іггесііоп йев каиіеигз ріив реШев а сеііев ^иг зопі ріив 
§гапсІез еі, іпѵегветепі, еііез Лёсгогвзет Іа (ігѵесігоп соп- 
ігаіге, еі И п'ехівіе аисипе Ігтііе пі а сеі ассгоівветепі, пі а ее 
(іесгоізветепі. 

Вд се ^иі ѵіепі (і'ёіге ехрозё (іёсоиіе іттё(ііаіетепі Іе. 

ТЬеогёте 2; 

^о^8^ие Іа сігоііе АА разве раг Аеих рогпів А^ еі А^ ё^иг- 
(іівіапів сіе Іа сігоііе сіоппёе РР, еі вгіиёв сіи тёше сдіё 4^ сеііе ^ 
сІгоііе^ іоив іев рогпіз 4^ сігоііе А А запв ехсерііоп зопі 4сіЩ іоиіе 
зон ёіеп4ие а Ргп^гпі ёІоі§пёв а ипе ё^аіе 4і>5Іапсе 4^ ісі 4'^огіе 
РР, с езі а-ііге Іа 4'^оііе А А езі рагаііёіе а Іа сігоііе РР. 

Рі^.і27. 

8і Іа (ігаіів А А аѵаіі ^ие1^ие рагі (іапз зон ёіеікіие ипе 
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Ьаиіеиг ХРх>АіРі ои ХРх<АіРі, еііе пе роиггаіі ауоіг 
ипе весоікіе Ьаиіеиг А^Р^ б^аіе а А^Р^, еі Іоиііеб зез Ьаи- 
Іеигз запз ехсерііоп ігаіепіі еп сгоіззапі; ои еп (іёсгоіззапіі 
сопзіаттепі (іапз Іа (ИгесЛіоп (іе А^Р^ а А^Р,; раг зиііе, *) 

ХРх = А^Рі = А^Р, 

Ве се Шёогёте (ібсоиіепі: Іопіез Іез ргоргіёіёз (Іез йгоі- 
іез рагаііёіез еіі Ііоиз Іез Шеогётез Іоікіатепііаих ^иі опі 
гаррогі к сез йгойез. 

С’езі аіпзі ^ие попз атопз Іе зиіѵапі Іііёогёте ітрогѣаиі 
^иі зегі (іе сотріёшепіі аи Шёогёте ргёсейепі 

*) Еп рагі^апѣ (іе Іа, оп реиі; аізѳтепі; йётопігег Іа ^и8іе88е (іи З-ше 
Іетте йе топ оеиѵге ргёсё(іепіе зиг Іез (ігоііез рагаеіёіісз (ТЬёогіе йез (ігоі- 
Ііез рагаііёіез запз розІиШ зрёсіаі. Мозсои 1912 р§ 49 еі 59). 

Еп ейе!, А,Рі ёіапѣ ё^аіе а А2Р2 = Ь» Іа Ііаиіеиг тШѳи ОРтеЛ пе 

Рі§. 28. 

Л 

л 

реиі; ёіге ё^аіе а ОіРтеД ^ Ь, рагсе ^и’аиі^етеп1 Іа Ііаиіеиг А2Р2 йоѵгаіі 
ёіге ^ Ь; еііе пе реиі йе тёте ѳіге ё^аіе а ОаРтеа 1і, рагсе ^и аіогз 
А2Р2 (іеѵгаіі; ёігѳ 1і. В’ой 11 з’епзиіі ^ие АіР| = ОРтеа = АгРг» ^ ез1-а-(ііге 
Іа (ігоііе АА раззапі раг йеих Ьаиіеигз А|Р| ѳ1 А2Р2 ё^аіез епіге еііез 
(ІОІ1 аѵоіг Іѳиіез Іез Ігоіз Ьапіѳигз АіР|, А2Р2 ОРшва ё^аіез. 

Аіпзі, а рагііг й’ісі, Гехрозіііоп йе топ оеиѵге ргёзепіе роиггаіі 
соіпсі(1ег аѵес Іе соигз йе Іа (іётопзігаііои йапз Госиѵгѳ тепііоппёе, (іо 
зогіе дие Іоиіез Іез сопсіизіопз ^иі у зопі Іаііез сопзегѵепі Ісиг ѵаіеиг 
роиг Гоеиѵге ргёзѳпіе. 
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ТИёогёшб 3. ^о^з^ие Іа ЛгоИе АА езі рагаІШе 
а Іа Лгоііе РР, сев Леих сігоііез А А в/ РР 
зоШ вітиІіапётепірегрепЛісиІаігез а іоиіез 
Іеигз каиіеигз еі сев Легпіёгев зопі рагіои^ 

ё§аІе8 епіѵе еііев еі соштипев аих (іеих 
(ігоііез А А еі РР, с еві-а-йіге АА еі РР 
зопі гёсгргодиетеиі рагаИёІез. 

Рі?. 29. 

Ргепопз зиг Іа (ігоііе АА, рагаііёіе й Іа йгоііе РР, йеих 
роіпіз агЪіЬгаігез А, еі А„ аЬаіззопе Іез регреікіісиіаігез 
А,Рі еі А,Р„ еі раг 1е роіпі тіііеи Ртеа <іе Іа рогііоп РіР, 
ёіеѵопз Іа регреп(ііси1аіге ОРшеа. Еп ѵегіи <іи Іетте 1 поиз 
аѵопз ^ие Іез ап^Іез аиіоиг <іи роіпі О зопі (іез ап^іез 
(ігоііз. Ог, еп аррІЦиапі Іа зиг Іа й§ (.2) <іе тапіёге 
^ие Іа Ьаиіеиг АіРі (іе Іа Іі^ (1) соіпсійе аѵѳс Іа Ьапіеиг 
ОРюеа (Іе Іа Іід (2), поиз аѵопз 

се ^иі а ёѵійеттепі Ией роиг іоиз Іез роіпіз <іе Іа Лгоііе 
АА, Ле тёте ^ие роиг іоиз Іез роіпіз Ле Іа Лгоііе РР, рагсе 
^ие Іез Ьаиіеигз Ле Іа Лгоііе АА зе ігоиѵепі ёіге зітиііапё- 

тепі сеііез Ле Іа Лгоііе РР, Л’ой і1 з’епзиіі ^ив Іез Лгоііез 
АА еі РР зопі гёсіргодиетепі рагаііёіез Типе ё, Гаиіге. 

Ве се ^иі ѵіепі Л’ёіге ехрозё гёзиііе Гехізіепсе Ли гес- 
іап^іе аЬзоІи еі сеііе Ли саггё аЬвоІи ^иі опі Іа зотте Ле 
Іеигз ап^іез ё^аіе РРипе тапіёге аЬзоІиекщвАхе ап^Іез Лгоііз, 
вапз аисип (іёраиі, еі запз аисип ехсёв. 

Ве Ій. гёзиііе аиззі Іе зиіѵапі іЬёогёте еззепііеііетепі 
ітрогіапі. 
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ТИвОГвШв 4. Ьа 8оште сіев ап^іез Ле іоиі ігіап^іе 
ріап езі (І^ипе^тапіёге аЬзоІие, сезі а-сііге 
8ап8 сіёі'аиі е18ап8 ехсё8,—а (іеих 
ап§1е8 СІГОІІ8. 

8оі1 ДР^ХРз ип Ігіап^іе ^ие1соп^ие, йопі ХРх езі Іа 
Ьаиіеиг еі; Р^Рз зоп ріив ^гапй сбіе. Еп сопбігшзапіі 1е гес- 
іап^іе Р^А^ХАзРз, поив аѵопз іттейіаѣетепі;. 

а -|— Р у = 2 (і. 

II гёвиііе, еп8ш1?е, йи 2-те Шёогёте іоікіатепШ ^ие 
^оиіе Агоіге, рагіапі (і'ип сіе вез роіпів ргіз агЫігаігетепі, ѵа 
еп зе рІоп§еапі (іапз Іез гё^іопз іШтШез Ае Ѵіп(іпі,(іе тапгёге 
^ие зев Ьгапскев орровёез в^ ёсагіепі Ае ріив еп ріиз Рипе Ае 
Наиіге, запв о^гіг пиііе рагі Іа тоіпАге соигЪиге\ цие Іа Атогіе 
сопвегѵапі Аапв іоиіе зоп еіепАгіе^ тёте а Гіпріпі, за гесШиАе 
аЬзоІие^ поиз паѵопв еп аисипе тапіёге Іе Агоіі А'а^ггтег 
^и' еііе зе согігЬе Аапв оп пе заіі ^ие^^ев гё§гопв ІоіпШпев роиг 
ве ^егтег еп ^огтапі ип сегсіе, ійі-се тёте ип сегсіе а гауоп 
іп^іпі ^). 

1) Сеіа йёгіѵе іттё(ііаі:етепѣ йе се ^ие Іез (ігоіѣез гёсірго^иетепі: 
рагаііёіез зопі; (іапз іоиіе Іеиг ёіепйие ёіоі^пёез а ё^аіе йізіапсе Типе йе 
Гаиіге. Сеііе іііёзе езі ёіаЪИе еі (іёѵеіоррёе (і’ипе тапіёге ріиз (іёіаШёе 
йапз топ оеиѵге ргёсё(іепіе. (р^. 15 еі 32—35) 
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Ше аіііге вііііе іттёсііаііе еі пёсе88аі1*е йё бе іЬёогёте 
684 ^и’ гі пехгзіе аисип роіпі ёіоі^т а Нпііпі ой Іез (ігоііев 
рагаІШев риівзепі зе гепсопігег ои зе сѳирег еп гёаШё^ таів 
ди'іі ехізіе Ыеп Лез гё^іопв (іе Геврасе іпргпітепі ёіог^пёев^ ой 
и еві ітровзгЫе (іЧпЛщиег Іе рогпі Іе рійв ёІоі§пё а Гіп^іпі, рагсе 
^и артёв се роіпі ѵіепЛгаіепі епсоге Лев іп^іпгіёз ііігтііёез '). 

Ве се іЬёогёте гёзиііе, епйп, ^ие Іе ріап езі аЬвоІитепі 
ріаі сіапз іоиіе воп ёіепсіие іп^іпгСу еі ци іі пе реиі еп аисипе 
тапіёге ёіге ЫепЩіё пі а ипе вркёге а гауопіп/іпітепі§гап(іу 
пі а диеідие аиігё зиг/асе соигЬе^). 

ІЪі(і. р^. 16 еі 28—32. 

2) ІЪіб. р^. 17. 



/ 

Ье ргетіег еі 1е йеихідте іЬёогёте йоппепі, еп Іеиг 
епзетЫе, ипе зсІиНоп розШѵе <іе Іа ^ие8Ііоп зиг Гехасіе 
Зизііеззе йи розіиіаі й’ЕисМѳ, еі (іётопігепі ^и’оп реиі 
ёЬаЪІіг еі (іёуеіоррег Іа іЬёогіе (іез йгоіѣез рагаііёіез запз 
гесоигіг й ип ахіоте зрёсіаі. 

Маіз роиг ^ие сеие (іётопзігаііэп зоіі сотріёіе, і1 пе 
зегаіі, реиі-бкге, роіпі зирегПи (і’а^оиі;ег Іез Шёогбтез ^иі 
зиіѵепі, еі ^ш зопі 1е сотріётепі паіигеі еі Іа соп8ё^иепсе 
іттпёііаіе (Іе сез йеих іЬёогётез іоікіатепіаих. 

ТНёОгёте 5. ЬоГ8(іиеІе8 каиіеигз сіе Іа сігоііе АА 
ѵопі еп сгоі88апі, еііе соире І0и1б8 868 
Ііаи1еиг8 8ап8 ехсерііоп 8ои8 <іе8 ап’ 

^Іев аг§и8^ 8І Роп ра88е (іев каиНигв ріив 
реіііев а сеііев ^иг 8опі ріив ,§гапсІе8, еіеіі 
1е8 соире 8ои8 Лев ап^іев оЬіив, вг Гоп ѵа 
Лапв Іа ЛігесНоп сопігагге. 
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Ргепопз зиг Іа (ігоііе АА йеих роіпіз агЬІІгаігез А^ еі 
А Гіѵізопз Іа рогйоп епѣге Іез ріейз йе Іеигз Ьаиіеі^Го 

1 тоШб аи роіпі Р.еа, еі біеѵопз Іа регреікіісиіаіге 

^вГУ'папТзот^Іа ріиз дгапйе Ьаиіеиг А,Р, 
д-р =АіРі=Ьі еі еп іоідпапі 1е роіпі А, аи рот , 

аигопз (^ие (1)=й^- (2). 

1 

еі 
а к 
• 2 

Соттѳ поиз роиѵопз Іаіге ипе іеііе сопзігисйоп роиг 
с11а^ие раіге (іе роіпѣз агЪіігаігез А.-, еі А рпз 8 
агоНе. оі се диі езі Іа тёте сЬозе, 
Іа (ігоие АА, сеие сіегпіёге соире, раг зшіе, Іои 
ѣеигз зоиз (іез апдіез аі^из. 

ТНёогёте 6. 
(^ёеірго^ие). 

Іогздие Іа скоШ А А соире Ѵте^е 
зев каиіеигз ОРшеа зоиз ип^іп§1е аі§и а, 

1оиіе$ 868 Ьаиіеигз 8ап8 ехсерііоп 
ѵопі еп сгоіввапі. Лапв Іа (іігесПоп Ае Ш 
Ьгапске ^иі Нтііе Іап^іе оЫив, ет еп *- 
сгоіввапі сопвіаттепі сіапв Іа Агтесііоп е 
Іа Ьгапске диі Нтііе Ѵап§1е аі§и—еі еііе 
соире іоиіе8 868 1іаи1еиг8 8ап8 ехсер- 
Ііоп зоиз (І€3 йп§І€3 аі§из. 

А(ітейопз ^ие Іа (ігоііе АА соире за Ьаиіеиг ОР.еа 

а 
2 

зоиз ип ап§1е 

О-ип роШІ ^ие1еоп^ив X ргів аш Іа ЬгапсЬе ^ив Іітііѳ 
Ѵап*1е аіви, аЬаіааопа аш Іа <1г«Ке РР Іа реграпа.сиЫг» 

ХРх, еі 80ІІ Іа (іізіапсе Рх Ртеа ё^аіе й, а. 
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8иг Іа ЪгапсЬе йе Іа йгоііе РР ^иі ѵа (іи сбіё (іе І’ап^іе 
оЫиз, ргепопз РтеаРх' = РшеаРх =а, еі ёіеѵопз аи роіпі Рж 
ипе регреікіісиіаіге; зиг сеие (іегпіёге ргепопз Іа рогііоп 
Х'Рх' = ХРх , еЬ іоі^попз Іе роіпі X' аи роіпх О. Аіогь Іа 

й^иге РшеаХ' зега 8утё^^і^ие й'іа йдиге РшеаХ, еЬ Х'ОРюеа= 

= — а < т: еі соттѳ РтеаОѴ > ^, Іа (ігойе ОХ' раз* 
Ч 

зега еп (іе(іапз (іе сеі ап^іе еі аи-Леззоиз (іе Іа (ігоііе ОУ. 
N003 пе заѵопз раз, зі Іе ргоіоп^етепі (іе Іа регреп(іі- 

сиіаіге Р, X' соире Іа (ігоііе АА. Маіз і1 езі сегіаіп ^ие зиг 
1а(ігоіі;е ААйоіѵепіехізіегзигіарогйопОУ а(Уасепіе аи роіпі 
О (іе Іеіз роіпіз У, дие Іеигз Ьаиіеигз УРу гепсопігегопі Іа 
(ігоііе РР еп (іез роіпіз Ру зііиёз епіге Іез роіпіз Рх' еі Ртеа 
а (іез (іізЬапсез Р тпе(і Ру — Ь а, еі соирегопі еп тёте ѣетрз 
Іа йгоііе ОХ' еп (іез роіпіз N зііиёз епіге Іез роіпіз X еі О. 

II езі сіаіг ^ие Іез регрепйісиіаігез УРу пе реиѵепі зе 
сопіопсіге аѵес Іа регрепйісиіаіге ОРтеа, рагсе ^ие Іез роіпіз 
У пе зопі раз зііиёз (іапз зоп ргоіоп^етепі, пі гепеопігег Іа 

(ігоііе РР еп (іез роіпіз 2 зііиёз зиг Іа ЪгапсЬе іоигпёе йи 
сбіё (іе Гап^іе аі^и, рагсе ^и’аиігетепі оп роиггаіі аЬаіззег 
(іе Іеигз роіпіз (і’іпіегзесііоп ^ аѵес Іа регреп(ііси1аіге ОРшеа 
(іеих регреп(ііси1аіге8 (іізііпсіез ОРт«а еі ^Ъ зиг Іа (ігоііе РР. 



Ог, Іа рогііоп ОХ' езі зутёІгЦие а Іа рогііоп ОХ; раг 
зиііе, і1 йоіі ехізіег зиг сеііе йегпіёге епЬге Іез роіпіз О еЬ 
X ип роіпі X' 8утёк^і^ие аи роші X, йе зогіе дне КРу = 
=Н'Р"'; еі сотте МРу п' езі ^и’ипе рагііе йе Іа регрепсіі- 
сиіаіге УРу, поиз аѵопз 

УРу > МРу . 

Аіпзі, Іа агоііе йоппёе АА раззега раг йеих роіпіз X 
еі У, ёіоі^пёз йе Іа йгоііе РР а (іеих (іізіапсез іпё^аіез; раг 
зиііе, іоиіез зез Ііаиіеигз сгоіігопі йапз Іа (іігесііоп ОУ, 
с’взі-а-йігв (іи сбіё <іе Гап^ів оЪіиз, еі еііез (іёсгоіігопі (іапз 
Іа (іігесііоп ОК', с’е8І а-(ііге (іи сбіё (іе Гап^іе аі^и. 

Сотте Іез Ьаиіеигз (іе Іа (ігоііе (іоппёе ѵопі еп сгоіз- 
запі (і’ипе тапіёге сопііпие, поиз роиѵопз ргеп(іге роиг сЬа- 
(}ие роіпі Оп ипе раіге (іе роіпіз 5 еі /? іеіз, с^ие Іез сіізіап* 
сез епіге Іез ріе(із (іе Іеигз Ьаиіеигз еі Іе ріе(і (іе Іа Ьаиіеиг 
(іи роіпі Оп зегопі ё^аіез епіге еііез, (іе зогіе ^ие Рп Рг = 
= Р„ Ра . Ргепапі епзиііе зиг Іа Ьаиіеиг ріиз §гап(іе Іа рог- 
ііоп 8'Рг = 8Ра еі зоідпапі Іе роіпі 8' аи роіпі 0„, поиз 
гесеѵопз 

80п + 8'6ГРп < ті 
еі согате сез ап^іез зопі ё§аих епіге еих, 

8бГРп < ^ 

с’е8І-^-(ііге іоиз Іез ап^іез іогтёз раг Іа (ігоііе РР аѵес зез 
Ьаиіеигз, зопі йёз ап^іез аі§из. 

Тііёогёшб 7 Ьогздие са (Ігоііе А А соире I ІІПв 
(Гбсірго(^ие). (іе зез к(хиіеитз зоиз ии (іп^іе (Іуоіі,, 

еііе соире атзі ІОІІІвв 868 ІіаиІвиГ8 
8ап8 ехсерііоп 80И5 ип ап§1е Агоіі, 
еі Іоиіев 868 Ііаи1еиг8 8ап8 ехсер¬ 
ііоп зо'ні е^оіез еуііѵе еііез^ с езі-сі“(і%ѵе 
Іа (ігоііе А А езі рагаШІе а Іа ігоі¬ 

іе РР. 
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я о X л 
-ГТІ ^ 

<р т„^. ■? 
РІ8. 33. 

Аиігетепі;, зі Іа ігоііе АА соираіі; Типе <іе зез Ьаи- 
Іеигз ХРх зоиз ип ап§1е аі^и (ои оЫиз), еііе соирегаіі аиззі 
Іоиіез Іез аиігез Ьаиііеигз зоиз (іез ап^іез аі^из (ои оЫиз). 

Ое тёте, зі Типе <іез Ьаиіеигз ХРх п'ёіаіі раз ё^аіе 
аих аиігез Ьаиіеигз, Іа йгоііе АА, раззапі раг йеих роіпіз 
ёіоі^пёз (іе іа йгоііе РР а (іізѣапсез іпё^аіез, пе роиггаіі; сои- 
рег аисипе йе зез Ьаиіеигз еі, раг зиіѣе, аиззі Іа Ьаиіеиг 
(іопиёе ОРшел, зоиз ип ап^іе поп аі§и (ои поп оЬіпз). 

^’аѵаіз топігё (іапз топ оеиѵге ргёсёйепіе, соттепі; 
оп роиѵаіі ёсагіег йе Іа іЬёогіе йез сігоііез рагаііёіез Іе ро- 
зіиіаі; еі еопзігиіге сеііе ІЬёогіе аи тоуеп сі’ип зузіёте (іе 
Шёогётез. Сеіа те йоппегаіі Іе (ігоіі (іе пе раз гёрёіегсеііе 
рагііе (іе тез гесЬегсЬез, ек (іе раззег іттёсііаіетепі а іа 
сопеіизіоп дёпёгаіе. 

Маіз сотте ріизіеигз (іе сез іЬёогётез ^оиеп^ ип гбіе 
еззепЬіеІІетепк ітрогіапі (іапз Іа сотрагаізоп еі (іапз Гар- 
ргёсіаііоп іизіе (іе Іа ІЬёогіе (іез (ігоііез рагаііеіез (і’ЕисІійе 
еі (іе сеііез (іе ЬоЬаІсЬеѵзкі еі (іе Шетапп, ^е сгоіз сопіог- 
те аи Ъиі (і’еіігаіге (іе 1’оеиѵге сііёе Іе дгоире (іе ІЬёогётез 
геІаШ а сеііѳ ^иез^іоп. 

Ьев рогігопз (іе <іеих рагаИШев епіге 
Іеигв Каиіеигз соттипез зопі ё§аІез епіге 
еііез. 

Іеште 1. 
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Рі^. 34 

^^і§•аоп8 1е роіпі; О аи роіпі Р^. Ьез ігіап^іеь гесіап- 
§1е8 ДОРтсаР2 ^ОАзРз 80ПІ ё§‘аих, рагсе ^и’і18 опі Гііуроіё-' 
пизе ОР* соттнпе еі Іа саШёіе ОР^еа ё^аіе к Іа саШёіе 
А2Р,; раг заііе, 

(іе тёте 
А^Аз^Р^Р, 
АзА4=РзР^ 

Ак-іАіі =Рк—іРк 

Іетте 2. СНадие яёсапіе XX соире іоиіез Іез 
ЛгоИез рагаШІез 80118 І6 ілёшв ап§1е. 

Рі^. 35. 

Без роіпіз 4’іпіег8ееііоп йе Іа йгоііе XX аѵес Іез (ігоі- 
іез АА еі РР, N еі М, тепопз Іез регрепсііеиіаігез ХР* еі 
МАх; еііез зопі;, сотте і1 а ёіё (іётопігё, ё^аіез епіге еііез: 

КРх =МАх 
ДХМРх =ДХМАх 

раг зиііе, Рх МК=аТ^М; таіз се (іегпіег езі ё§а1 а 
раг соп8ё^иеп^;, 
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2Ш(0=ЗбііР„еі. 

Оеіа ееі ^и8^;в аиззі роиг оЬа^ие йгоііе ВВ рагаііёіе й, 
Іа йгоііе АА (еі РР). 

І-вІПІПе 3. Ьа (ігогіе, рагаІШе а Іипе Лез Леих 
Лгоііез гёсіргодиетепі рагаІШез АА еі РР, 
езі аиззі рагаііеіе а І’аиіге Лгоііе. 

РІ8 36, 

Сѳіа гёеиііе (іе се ди’еп вирроеапі; ВВ рагаІШе й. АА, 
поиз аѵопз рагіоиі 

Вх Рх ®=Ах Рх —Ах Вх = сопз!. 

ТИеогёше 3. Ьа регрепсігсиіагге еі ГоЫщие шг Іа 

тёте сігогіе 86 соирепі іпГаіІІіЫешепІ. 

ИВР^' 
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8оіі Іа (ігоііе РР регрепсіісиіаіге виг Іа (ігоііе ОРшеа, еі 
Іа (ігоііе ОХ—оЫідие виг сейе сіегпіёге. 

Мепопв ОА (1е тапіёге ^и’е11е воіі регреікіісиіаіге виг 
ОРтса: аіогв Іа (ігоііе АА еві рагаііёіе а Іа (ігоііе РР, еі; Іа 
ігоііе ОХ пе ее сопіопсіга рае аѵес еііе. 

В’ип роіпі ^и.е]соп^ие Хі (1е Іа (ігоііе ОХ аЬаіввопв Іа 
регреікіісиіаіге Х,У, виг Іа рогііоп ОРшеа, еі Іа регрепйіси- 
іаіге Х,2, виг Іа (ігоііе РР. 

Ргепопв У^У,=ОУ^, еі тепопв раг 1е роіпі У^ Іа (ігоііе 
УУ^ (іе тапіёге ^и’е11е воіі рагаііеіе а Іа (ігоііе РР. О’аргёв 
се ^иі а ёіё (іёгаопігё ріив Ьаиі, 

У,Х,=У,Х 
Х,Х=УіУ,=ОУ, 

Еп рагіапі (іи роіпі (і’іпіегзесііоп N йез (ігоііев УУз 
еі X^2,, ргепопв виг Іа (ігоііе УУ^ Іа рогііоп ХХ,—У,X^, еі 
^оі^попв Іе роіпі Х, аи роіпі Х^. 

Ье Ігіап^іе гесіап^іе ДОУ,X^ еві ё§а1 аи Ігіап^іе гесіап- 
§1е ДX^NX^, рагсе ^ие ОУі=У4У2=ХіХ, аіпві дие У|Х,= 
=МХ2. Раг зиііе, Іез ап^іез (іе сев Ігіап^іез зопі гезресіі- 
ѵетепі ё^аих; еі Іа (ігоііе ХОХ, ёіапі, оиіге сеіа, ипе зё- 
сапіе раг гаррогі аих (ігоііез рагаііёіев АА еі Х,У, поиз 
аѵопз 

:5Ша=о ^Хіі^х 

у,бх,=х:^2 

і’ой І1 з’епзиіі ^ие 

2^-1-АдРшеа(=(і)+У^,=ОХ7У,+У'^іМ(=(і)+ХХ7Х2. 

еі сотте Іа зотте (іез Ігоіз ргетіегз эп^іез езі ё§а1е ^ 
(іеих ап^іез (ігоііз, Іа зотте (іез Ігоіз (іегпіегз ГезЬ аивзі: 

оіі>і + у;х;х + N^2 = ^ 
с’езІ-ё,-йіге Іа іі^пе ОХ,-(-ХіХз езі ипе Іідпе ігоііе, еі іе 
роіпі Ха аррагііепі к ГоЫідие ОХ. 

Аіпві, еп сопііпиапі ё, ргеп(іге зиг Іа рогііоп ОРшеа 1ев рог- 
Ііопз УаУ, = У,У2, Уз У, У3У3,... У к—1 у к — у к—2 у к—1, е^ 



— 97 

еп тепапі раг Іез роіпіз Ѵ2,Уз,... Ух-і, Укіез (ігоііез ра- 
гаііёіез й Іа (ігоіііе РР, поиз ѵеггопз ^и'е11е8 соирегопі Іа 
(ігоііе ОХ аих роіпіз соггезропсіапііз ^8,^4,... Д5_і, Хк. 

8і Іа рогііоп ОРшеі сопііепі; Іа рогѣіоп 0У^ ип потЪге 
епйег к (іе іоіз, 1е роіпі Х, йоіі ёкге зііиё зш* Іа ігоііе РР. 
8і Іа рогиоп ОРшеі сопііепі Іа рогііоп ОУ^ ип потЪгѳ {гас- 
Ііоппаіге (^—іЦ-д) йе іоіз, поиз роиѵопз іои^оигз ргепйге ипе 
рогііоп ОУ/ ріаз реіііе ^ие ОУі (іе тапіёге дие ОРшеа еоіі; 
ё§а1е й ^.ОУ^'; (іе зогіс ^ие, еп іоиі саз, Іе роіпі Х^ (іе 
ГоЫі^ие ОХ зега <;ои^ои^8 зііиё зиг Іа (ігоіѣе РР, с’е8І;-а-(ііге 
ГоЫцие ОХ соире іпіаіШЫетепі Іа регреп(ііси1аіге РР. 

П еп гёзиііе іттё(ііаіетепІ Іе Шёогёте зиіѵапі: 

ТЬёогёте 4. Раг ип роті О ргіз когзсіе Іа сігоі' 
іе оп пе реиі тепег ^и' ІІПв $еіі|е сігогіе, 
рагаІШе а Іа (ігоііе РР, ргёсштепі Іа 
фгоііе А А регрбПСІІСиІаІГб шгіаѵегіісаіе 
ОРтеЛ» 

Л- О ^ 

Рід. 38* 

Еп еИеі, ііоиіе йгоіѣе регреп(ііси1аіге зиг ОРшеа аи роіпі 
О, соіпсШега аѵес Іа (ігоііе АА; іоике аиіге (ігоііе ОХ поп 
регреп(ііси1аігѳ зиг ОРшеа іега ип апдіе аѵес Іа (ігоііе ОА, 
с’е8і-й.-(ііге еііе зега оЫЦие зиг Іа (ігоііе ОРшеа, еі, еотте 
іеііе, еііе (іеѵга іпІаіШЫетепі соирег Іа (ігоііе РР; раг зиііе, 
еііе пе зега раз рагаііёіе к ееііе (іегпіёге. 

Ве се ^иі ѵіепі д’ёіге ехрозё І1 з'епзиіі дие іоиіез Іез 
(ігоііез тепёез к ипе ё^аіе (іізіапсе (іе Іа (ігоііе РР (іе та- 
піёге ди’еііез зоіепі гезресііѵетепі регрепдісиіаігез зиг Іез 

А 
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Гі?. 39. 

Ьаиіеигз АіР(, А,Р,,... А» Рк, зе сопіопйепі еп ше 8еи1е (ігоі<;е 
АА, рагаііёіе а Іа йгоііе РР 

Ьа соп8ё^иепсе ітгаёйіэіе езЬ 1е 

ТНбОГбІЛв 5. Ьогщие Іа (ігоііе КА., ёіапі ргоІоп§ёе 
сіапз зев <іеих сіігесііопз оррозіез, не геп- 
сопіге пиііе рагі Іа (ігоііе РР, еііе езі 

рагаііёіе а сеііе (іегпіёге. 

об 

Еп еііеі, зиррозопз ^ие Іа (ігоііе XX пе соире роіпі Іа 
(ігоііе РІ'. Еп тепапі раг ип роіпі ^ие1соп^ие О Іе Іа (ігоііе 
XX Іа (ігоііе АА, регреп(ііси1аіге зиг Іа ѵегіісаіе ОРтса. 
с’е8І-іі-(ііге рагаііёіе к Іа (ігоііе РР, попе ѵоуоп8 ^ие Іа (ігоііе 
XX (іоіі соіпсМег аѵес Іа (ігоііе АА, апігетепі еііе зегаіі 
оЬЦдие 8иг 1а (ігоііе ОРшеа, еі, сотте іеііе, еііе (іеѵгаіі 
іпМШЫетепі соирег Іа (ігоііе (іоппёе РР. 

АІП8І, раг іоаі роіпі ргІ8 (іапз 1е ріап когв (іе Іа (ігоііе 
(іоппёе (ои, ё, тіепх (ііге, ё с11а^ие (іізіапсе (іёіегтіпёе (іе Іа 
(ігоііе (іоппёе) оп пе рёпі тепег цп’ипе зеиіе (ігоііе рагаііёіе ё Іа 
(Ігоііе (іоппёе. Саііе (ігоііе (ііШге (і’ипе шапіёге еззепііеііе еі 
ігапскапіе (іе іоиі ев Іев апігез (ігоііез еп се ди’ёіапі ргоіоп- 
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§ёе (іе іоиз Іез йеих сбіёз тёте а V іп^гпі, еііе пе соире пиііе 
рагі Іа сігоііа (іоппее, с’езі-й-сііге ^и’е11е п а раз ип веиі роші 
соттип аѵес сеие йегпіёге; Іоиіе аиіге АѵоіЬе, аи сопігаіге 
аигаіпіаШіЫетепЬип роіпі—еі ип зені—соттип аѵес Іа 
йгоііе <іоппё8, ^иі езі; ргёсізёпаеііі Іеиг роіпі й’іпіегзесііоп. 

Сез іііёогёшез, ргіз еп Іеиг іои^епиег, ёсагіепі йе Іа 
іЬёогіе (іез (ігоііез рагаііёіез Іоиі розіиіаі зрёсіаі, еі регтеі;- 
І6ПІ (іе Ьазѳг Іа (іосізгшв (іе сез (іетіѳгез ішшёЛіаіешепі зиг 
Іез ахіотез еі Шёогёгпез ^ш зопі апіёгіеигз к сеііе іііёогіе. 

Раззопз таіпЬепапі а Іа сопсіизіоп §*ёпёга1е. 
^из^и’ к сез^оигз сіегпіегз, (іапз Іа ^ёотёігіе (іе Гезрасе 

сопипи опі ехіз^^ё зішиііапётепі; ігоіз іЬёогіез (іез йгоііез 
рагаііёіез ^иі ехсіиаіепі Типе Гаиіге, еі, раг зиііе, ІІ у аѵаіі 
ігоіз 4ііІёгепЬе8 ^ёотёЬгіез, Ьазёез зиг сез (ііѵегзез іЬёогіез 
іпоотраііЫез: 

1) Іа Шёогіе й'ЕисШе, Іа ріиз апсіеппе, ^ш а 
(іоппё паіззапсе а іоиіез Іез Ъгапсііез Іез рІиз ітрогіап- 
іез (іе Іа §'ёотёігіе. 

2) Іа Шёогіе (іе ЬоЬаісЬеѵзкі 
3) Іа Шёогіе сіе Шешапп, 

рагтііездиеііез Іез (іеих (іегпіёгез зопі Іа сгёаііоп 
(іе Гёра^ие то(іегпе: 

В аргёз ЕисІШе, Іез (Ігоііез рагаііёіез не зе соирепЬ раз; 
раг ип роіпі ргіз Ьогз (іе Іа сігоііе оп пе реиі піепег ^и’гш^ 
зеиіе (ігоііе рагаііёіе а сеііе (ігоііе; Іа зошше (іез ап^Іез 
й’ип ігіап§‘1е ріап езі ехасіешепЬ ё^аіе к (іеих ап§‘1ез (ігоііз, 
(і’ой ІІ гёзиііе дие Іа 8ітіиіи(іе ехізіе. 

В аргёз ВоЪаісІіеѵзкі, іез (ігоііез рагаііёіез пе зе сои-^ 
репі раз; раг ип роіпі ргіз Ьогз (іе іа йгоііе оп реиі тепег 
еіеих (Ігоііез рагаііёіез еі, сіе ріиз, іоиі ип іаізсеаи (іе (ігоі¬ 
іез ^иі пе соирепі роіпі Іа (ігоііе сіоппёе; 1а зотте (іез 
ап^іез (і'ип ігіап§*1е ріап езі ріиз реШе дие (іеих ап^іез (ігоііз; 
Іе (іёіаиі сіе сеііе зотте сгоіі к тезиге ^и’аи§‘тепіе Гаіге 
(іи ігіап§^1е, (і’ой І1 ^з’епзиіі іогсётепі дие Іа 8Іті1ііи(іе 
п’ехізіе раз. 



В’аргдз Еіетапп, іі п’ехізіе рогпі <іе (ігоііез ^иі пе зе 
соирепі раз; раг зиііе, І1 п’у а раз йе йгоііез рагаііёіез; Іа 
зотте йез ап^іез й’ип Ігіап^ів ріап езі ріиз §гап(іе ^ие 
йеих ап^іез йгоііз; Гехсёз йе сеііе зотте сгоіі а тезиге 
^и’аидтеп1.е Гаіге йи Ьгіапдіе; Іа зітіШийе п’ехізіе раз. 

Аіпзі, зиіѵапі ^ие поиз гесоппаіззопз роиг ѵгаіе Типе 
ои 1'аиіге йе сез ігоіз дёотёігіез, 1е ріап еі, раг соп8ё^иепі, 
Гезрасе аррагаіі йоиё йе ргоргіёіёз іопі-а-іаіі йШёгепіез. 

Оп сгоіі (^ие Іа ^^1е8^іоп, 1а(іие11е йе сез ^ёотёігіез 
ехргіте Іез ^иа1ііё8 гёеііез йе І’езрасе, п’езі роіпі гёзоіие. 
Оп езрёге йе ігоиѵег Іа зоіиііоп йе сеііе ^иезііоп, ^и^ геѵіепі 
аи ргоЫёте зиг Іа зотте ехасіе йез ап^іез йи ігіап^іе 
ріап, поп раь йез гесЬегсЬез аЬзігаііез, таіз аи тоуеп й’оЬ- 
зегѵаііопз а8Ігопоті^иез йез ріиз дгапйез йізіапсез зійёгі- 
(^иез. Маіз еп тёте іетрз оп езі іогсё йаѵоиег с^иё, саизе 
йе Гітрегіесііоп іпЬёгепіе к іоиіе ехрёгіепсе іі роиггаіі зе 
іаігѳ (5[ие сез оЬзегѵаііопз пе йоппегаіепі роіпі Іа гёропзе 
йёзігёе, йе зогіе ^ие 1е ргоЫёте зиг Іа ѵёгііё йе сез ігоіз 
^ёотёігіез йіШгепіез еі іпсотраііЫез пе ігоиѵегаіі, реиі- 
ёіге, ^атаіз за зоіиііоп. 

Вапз го.а гесЬегсЬе ргёзепіе ^’аі йётопігё Гехасіііийе 
аЬзоІие йи розіиіаі й’ЕисИйе, — Гё^^аШё аЬзоІие йе Іа зотте 
йез ап^Іез йе іоиі ігіапдіе ріаі к йеих ап^іез йгоііз. 

Аіпзі іотЬепі йёз се ^оиг Іез ^ёотёігіез йе ЪоЬаісЬеѵ- 
зкі еі йе Еіетапп, сотте ёіапі Ьазёез зиг 4ез розіиіаіз аЬзоІи- 
шспі еѵуопёз^ еі Іа ^ёотёігіе й Еисіійе раззе йи йотаіпе йе 
І’ЬуроіЬёзе, ^и’оп реиі іоіцоигз сотЬаііге, йапз 1е гёдпе йе 
Іа зсіепсе іпсопіезіаЪІе. ЕИе гезіе Гипі^ие Ѳёотёігіе ѵгаіе 
еі аЪзоІптепі ехасіе, диі п’а аисип Ъезоіп йе се ^ие зез 
іЬёзез зоіепі сопйгтёез раг Іез йоппёез йе І’ехрёгіепсе 
азігопоті^ие. 
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